
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 
 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

 
XV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ» 

присвяченої 100-річчю ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 

 

 

ЧАСТИНА 4 
 

 

 

 

 

ХАРКІВ 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

2022 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали 

 

XV Всеукраїнської студентської науково-технічної 

конференції «Сталий розвиток міст»  

присвяченої 100-річчю ХНУМГ імені О.М. Бекетова 
 

 

 

ЧАСТИНА 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ХАРКІВ  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

2022 



 

 

2 

УДК 624+72](1-21):378(06) 

 

     М 34 

 

 

Редакційна колегія: Сухонос М. К., д-р техн. наук, проф.; Старостіна А. Ю., 

канд. техн. наук, доц.; Рищенко Т. Д., канд. техн. наук, доц.; Писаревський І.М., 

д-р екон. наук, проф.; Білецький І.В., канд. техн. наук; Мамонов К.А. д-р екон. 

наук, проф.. 

 

 

 

 

 

 

 
      Матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції 

М 34 «Сталий розвиток міст» : 87-ї студент. наук.-техн. конф., Харків, 19–21 квіт. 2022 р.: 

в 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [редкол.: М. К. Сухонос, 

А. Ю. Старостіна, Т. Д. Рищенко та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2022. – Ч. 4. – 154 с. – Присвячена 100-річчю ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

 
Розглядаються питання сталого розвитку міст: прогнозування, регулювання, 

оптимізації інженерної інфраструктури і транспортних процесів . 
Освітлюються актуальні проблеми архітектури, будівництва і реконструкції 

будівель та споруд; створення прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і 

технологій, що забезпечують ефективність будівництва і модернізацію будівель та 
споруд міського й регіонального значення.  

УДК 624+72](1-21):378(06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 © Харківський національний  

 університет міського господарства  

                імені О. М. Бекетова, 2022 
  



 

 

3 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Сухонос М.К. – д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи, го-

лова оргкомітету; 

Старостіна А.Ю. – канд. техн. наук, доцент, начальник науково-дослідної                

частини, заступник голови оргкомітету. 

 

Склад оргкомітету: 

Мамонов К.А. – д-р екон. наук, професор, директор навчально-наукового 

інституту будівельної та цивільної інженерії; 

Рищенко Т.Д. – канд. техн. наук, доцент, директор навчально-наукового ін-

ституту архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва;  

Писаревський І.М. – д-р екон. наук, професор, директор навчально-науко-

вого інституту економіки і менеджменту; 

Білецький І.В. – канд. техн. наук, директор навчально-наукового інституту 

енергеничної, інформаційної та транспортної інфраструктури 

Вершиніна Д.М. – доктор філософії, голова ради молодих вчених ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова; 

Угоднікова О.І.  – канд. екон. наук., доцент, голова первинної  профспілко-

вої організації студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

  



 

 

4 

СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Керівник –канд. пед. наук, доц. Крохмаль А.М. 

Секретар – студентка 3 курсу ННІЕіМ Туз А.С. 

 

 

MODERN SLAVERY AND TOURISM: WHEN HOLIDAYS AND 

HUMAN EXPLOITATION COLLIDE  

 

Velychko V.V. 

Supervisor- Resvan O.O., Doctor of Pedagogy, professor    

 

Holidays are a privilege that many who are fortunate to take them look 

forward to. They are an opportunity to indulge, relax and recharge – and what 

could be better than being able to do so while doing good? But the costs of 

production of the tourist experience are often glossed over. And modern 

slavery practices are especially evident in the tourism supply chain in 

developing countries. 

Modern slavery is described as the conduct of practices similar to 

slavery, including debt bondage and forced labour. The use of force, 

deception and the deprivation of freedom are common. 

The links between modern slavery and the fashion and textiles industry, 

mining, agriculture and domestic work are well known. It’s common in 

developing countries where people are desperate and vulnerable to 

exploitation. This is not to say that developed countries are immune. In 

Australia, a federal parliamentary committee is inquiring* into establishing a 

Modern Slavery Act. This follows the passing of the United Kingdom’s 

Modern Slavery Act in 2015. Such moves are linked to growing calls for 

action against modern slavery in domestic and global supply chains. 

In most developed countries, much less attention is given to modern 

slavery than elsewhere. This is particularly so in the case of developing 

countries where labour is cheap and exploitation underlies the production of 

goods and services consumed in developed countries. 

According to the Global Slavery Index, in 2016 about 45.8 million 

people were subject to some form of modern slavery. Most of them are in 

developing countries where worker rights are poorly protected. 

When it comes to international tourism, concerns over links with 

modern slavery have been mostly subdued. This occurs despite the push for 

more sustainable, resilient and responsible modes of tourism. 
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Tourism is often linked to sustainable economic development that can 

make communities better off. This is encouraged by governments keen to 

maximise tourist spending. 

International tourism in developing countries is neither all good nor all 

bad. Beyond its potential to do good, however, tourism and its association 

with modern slavery is rarely highlighted. In particular, little is made of the 

harsh conditions that many who service the industry tend to face. This is more 

apparent in some forms of tourism than others, and especially where worker 

rights and social justice concerns are systematically compromised. 

 

 

4 BIG WAYS IoT IMPACTS BUILDING MANAGEMENT  

 

Mialo D.Yu. 

Supervisor- Resvan O.O., Doctor of Pedagogy, professor    

 

The day-to-day operation of a building represents over 70% of the total 

cost of that building over its lifespan. It’s a big number, so why wouldn’t you 

do everything you can to lower operational cost? Especially if those same 

actions could help you improve the experience of your occupants at the same 

time. 

It sounds too good to be true, but that’s exactly how the Internet of 

Things (IoT) is impacting building operations. IoT is truly disruptive 

technology, and it is impacting all aspects of the building ecosystem, 

including building management. Here are four ways that building operations 

are benefitting from IoT. 

Let us consider Building information modeling (BIM). BIM is typically 

used in the design and construction phase of a building project, so that design 

changes can be captured simultaneously in all sets of plans. But after the fact, 

BIM also provides building operations with a 3D rendering of the finished 

building. Sensors can be placed throughout the building to measure things 

like ambient temperature, light levels, CO2 levels, etc. Mapping that data on 

your BIM provides a real time model of energy consumption in your building. 

Now, combine BIM with an intelligent building management system 

(IBMS). The IBMS can then act on the insights from the model and 

automatically switch building systems on or off as needed. This can result in 

substantial energy savings, which is good for the environment and your 

bottom line. For example, the Al Bahar Towers in Abu Dhabi can open and 

close its building louvers as needed, resulting in 50% less solar gain and a 

corresponding reduction in CO2 emissions of 1,750 tons per year. 
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When applied to buildings, the Internet of Things can also help us 

understand how a space is being utilized. Various types of sensors, including 

RFID tags, beacons, and infrared motion detectors, can all provide 

information about how many people are occupying a space at any given 

moment. When you analyze this data, you can begin to detect patterns in 

usage that can inform the future ways you use those spaces. 

In the immediate term, these insights can provide increased convenience 

to building users. For example, in a commercial office building, a conference 

room that is booked but unoccupied could release itself for use by another 

employee. In the longer term, the insights can also be used to make decisions 

to maximize revenue, such as how to optimize the retail displays in your store 

based on traffic patterns or where to relocate a stadium bathroom so that the 

queue does not block access to the concession stand. 

When it comes to building security and safety, perhaps the most well 

adopted use case has been in access control. Many commercial office spaces 

today are equipped with proximity readers, so building employees can badge 

in without the need for human ID checks. Access control points have slowly 

and steadily been connected to the Internet, which is opening up new 

possibilities, such as using facial recognition and video analytics for 

increased security. 

There are also other ways that IoT is being applied from a safety 

perspective. For example, presence detection, as discussed above, is not just 

relevant for space optimization. It can also help you detect the presence of an 

intruder in an unoccupied building and quickly alert police. In the case of a 

natural disaster or other emergency, it can also help you quickly locate and 

evacuate building occupants. 

The Internet of Things can also play an important role in the 

maintenance of critical building equipment like HVAC, elevators and 

escalators. When this equipment goes down, the effects can range from 

simple inconvenience to a loss of revenue for both building management and 

the occupants themselves. The good news is predictive maintenance 

capabilities enabled by IoT can help you prevent downtime. 

Sensor data can monitor patterns in key stress indicators, such as 

temperature or vibration patterns. If abnormal patterns are detected, building 

maintenance can be triggered automatically to intervene before an actual 

failure happens. This can reduce your total spend on both preventive and 

unplanned maintenance, and also help keep your occupants happy. 

These are just some of the ways that IoT is making buildings smarter.  
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VIEWS ON MANAGEMENT IN DIFFERENT COUNTRIES 

 

Parkhomenko K. I. 

Supervisor - Resvan O. O., Doctor of Pedagogy, professor 

 

Economic relations link national economies and largely neutralize 

national features of economic behavior. Management – this is a special aspect 

of the functioning of the organization, was first realized in the United States. 

American management is characterized by a rigid organization of 

management. It is characterized by the desire to formalize managerial 

relations, the personal responsibility of the employee. The effectiveness of 

the manager's work is determined by his\her ability to solve the set goals 

himself\herself. Their Strategies formulate the main goals and the main ways 

to achieve them so that the corporation receives a single direction of action. 

A feature of the American management system is "participatory" 

management, i.e. forms of involving workers in management. 

European management differs from American management in that in 

Europe, even within large companies, subsidiaries retain a significant amount 

of independence. This autonomy can apply to both production and financial 

decisions, as well as innovation. The problems of managing relatively small 

enterprises in Europe are more relevant than in the United States. 

Japan took over from Europe and the United States the positive aspects 

of the experience, primarily the orientation towards new technologies and 

psychological methods of management. In Japan, work experience is more 

highly valued than education, so leaders are trained on the job. The Japanese 

select a position for a person, not a person for a position. Japanese 

management attaches great importance to the tradition of respecting the 

leadership as if it were older relatives. Leaders, in turn, are obliged to show 

paternalistic concern for subordinates. 

Chinese management has become the opposite of the Western concept 

of management: the Chinese version proceeds from the advantages of small 

firms, when choosing a leader, “age is seen as a symbol of the wisdom and 

intelligence of an entrepreneur at the head of business.” The Western system 

proceeds from the need to decentralize management, and the Chinese version 

proceeds from the opposite approach: the more important the task, the less 

authority should be delegated to implement it. 

So let us conclude that each model of countries makes them interesting 

and effective. These systems have been improved for many years, and now 

bear fruit. 
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GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION 

OF VARIOUS ADJECTIVES 

 

Kryvonis K.A. 

Supervisor – Krokhmal A.M.., PhD in Pedagogy, Associate Professor 

 

Currently, the adjective is an independent part of the language in the 

modern Ukrainian language. Although, according to research, the difference 

between noun and adjective was not always distinguished. For example, in 

Indo-European law, the meaning of a name and an attributive meaning are 

conveyed by a noun. 

Words with the attributive meaning of restoration have separated from 

the noun, the degree of differentiation of this part of the language has 

intensified, and semantic and grammatical differences have deepened. 

Adjectives have a semantic theme in grammatical categories, numbers 

and cases. Adjectives used in the Ukrainian language have full and short 

forms, means of delimitation, which are absent in the English language. 

Most adjectives of the Ukrainian language function in full form and only 

special - in short. For example, ash, small, green, full, glorious - masculine 

adjectives that have both forms. 

Complete forms of adjectives can be divided into two types: 1) 

contracted (for example, good, good, good), and 2) uncontracted; feminine 

and neuter adjectives are mostly found in folk art (for example, beautiful, 

beautiful, beautiful). 

In turn, in English, adjectives are divided into: 1) Simple Adjectives 

(simple); 2) Derived adjectives (derivatives); 3) Complex adjectives 

(complex). 

Adjectives lost consistency with nouns in the Middle English period, 

although a weak ending remained. However, this part of the language takes 

the form of grammatical expression and degrees, which in turn are compared 

according to rules devoid of some exceptions. During this period, the 

comparative form -er and the highest level - est were finally established. 

Adjectives cannot be automatically identified for their formation in 

English. Many common, everyday adjectives do not have the forms that have 

been identified as such (for example, good, good). 

This part of the language describes the features and qualities of 

phenomena (people, animals and things). Adjectives can be distributed 

according to characteristics that indicate: 

- Some adjectives denote characteristic or inherent properties and 

qualities that are constant: high, heavy, old, good, rough, true, ugly. 
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- Some adjectives express transitional states: hungry, cold, absent, ill, 

dry, full, lonely. 

- Some signs describe the creature in terms of their actions: generous, 

cruel, talkative, polite, cooperative. Some adjectives classify entities by 

types: wooden (spoon), Swedish (film), detached (house), organic 

(vegetables), impressionist (painter). Although this distribution is subjective, 

it can be used to characterize adjectives in both parts of languages. 

In Ukrainian and English there is also a division into qualitative, relative 

and possessive adjectives (only in Ukrainian)     

Qualitative Adjectives express the features of sound objects by their 

lexical meaning: yellow flower, cheerful song, bitter pepper, etc. Being 

Ukrainian as non-derivative words, in modern literary language, qualitative 

adjectives of several thematic groups: 

1) signs that differ in the organ of vision: large, wide, heavy; large, wide 

2) signs used by the body of taste: sour, tasty, tasty, spicy .; 3) signs that 

correspond to the organs of touch, hearing, smell: cold, warm, hard, loud, 

noisy, sharp; 4) physical qualities: healthy, lean, fat, weak; 5) mental 

properties, personality traits: angry, gentle, quiet, talkative, loyal. 

Additional, qualitative adjectives and separated by lexical grammatical 

features that are unique to them. including: 

- creation of degrees of forms of comparison (similarly in English); 

- creation of an anatomical series; 

- creation of nouns with abstract meaning; 

Relative and possessive adjectives do not have any of the isolated 

properties, because they indirectly express the sign of the object, 

phenomenon, being. 

Possessive adjectives are another type of adjectives that express the 

affiliation of an object to a certain or, less frequently, animal. For example: 

parent's house, foxtail, etc. All of them express the individual attitude of the 

subject to man. 

Adjectives that are derived from the names of people have a short form, 

and derivatives from the names of animals - full. Such adjectives are often 

used, especially in colloquial and artistic styles, folk art. 

Possessive adjectives are absent in English. This is compensated by a 

phrase in which the Ukrainian adjective corresponds to a noun decorated with 

the possessive particle ‘s. Ukrainian possessive adjectives are correlated with 

English nouns in posesivecase: my father’s house, my wife’s bag, parent’s 

house, woman’s bag. 

Relative Adjectives denote a feature of an object, and through its 

relation to another object, phenomenon. 
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A GRAMMATICAL CATEGORY AS AN INTEGRAL UNIT 

 

Golovlyov M.O. 

Supervisor – Krokhmal A.M.., PhD in Pedagogy, Associate Professor 

 

A grammatical category is an integral unit that embraces several 

mutually opposed and formally expressed generic meanings into a single 

grammatical meaning. Thus, the opposition of the meanings "present" - "past" 

- d "future", enshrined in a certain set of materially expressed affixes, forms 

a category and, accordingly, the paradigm of time. There are two types of 

categorical paradigms. 

The first type is paradigms in which morphemes are carriers of sem, 

united by generic categorical meaning. In Slavic languages, and in Ukrainian 

in particular, it is, for example, the paradigms of personality, time, manner, 

state, partly gender, and others. In such categories, the invariant of every 

seven is a categorical value. However, the kinship of these is determined by 

their mutual opposition, which allows them to unite to express categorical 

meaning. However, the homogeneity of expression is not always evidence of 

semantic homogeneity of sem. The singular forms of the noun are used in the 

Ukrainian language to express different meanings: the nominative case 

indicates the relation to the figure, the genitive - to the permanent sign 

(widow's house), the absence of something / someone (no rain for a long 

time), etc., dative and possessive - on the relation of dynamic signs to a 

certain circle of objects (gave a book to a friend, saw a friend), instrumental 

- on the relation of the subject or object to the performed action (illuminated 

by the sun). Thus, each singular form is a carrier of such semas, which are 

not integrated into a single category. If the relation to the figure unites the 

seven transmitted by nominative and instrumental cases, the relation of action 

to the object - dative and accusative, the relation to the permanent sign (cherry 

color, father's name, mother's eyes) unites the seven generic cases noun in 

one category with seven adjectives. But at the same time, each singular sema 

classifies all singular forms of a noun to a single categorical meaning - 

subjectivity, each singular form of an adjective - to a single categorical 

meaning - a static feature. Thus, the formal embodiment of the category of 

subjectivity - the defining feature of the noun as part of speech - is the case 

paradigm, but in it, in contrast to the paradigms of time, manner, verb, etc., 

seven separate forms are opposed not by one feature (subjectivity), but by 

different, subordinate to the action of the sign: figure, object, static sign, etc. 

The second type of paradigm can include the paradigms of the case, 

gender and number of adjectives. In the adjective, which always appears in 

combination with the noun, partial case categories are neutralized and the 
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case category as a whole acts as an indicator of static feature, each case affix 

is opposed to all others only formally, being the bearer of the same seven. 

Thus, from the semantics point of view, the branched case paradigm of 

Ukrainian adjectives completely coincides with the zero paradigm of English 

adjectives. In this case, the adjective remains an adjective, without losing its 

main property: to combine with the noun to highlight a certain qualitative 

aspect in the concept of the object it denotes; English the white fang 

corresponds to Ukr. white fang, a with the white fang - ukr. with white fangs. 

In paradigms of the first type, such neutralization of forms of expression 

is impossible, it would mean the elimination of the category itself. Thus, the 

absence in a certain language of grammatical opposition of nouns on the basis 

of gender and gender itself means the absence in it of the category of gender, 

and hence the inability to express grammatically gender and gender relations. 

Thus, the grammatical category is a very broad semantic-formal concept 

that integrates words into parts of speech or by contrasting word forms allows 

to express certain, fixed by language, relations that exist in objective reality. 

 

 

LANGUAGE MULTICULTURAL EDUCATION 

 

Gergedava A. R. 

Supervisor – Krokhmal A.M.., PhD in Pedagogy, Associate Professor 

 

A foreign language is an important tool for the secondary socialization 

of the personality of students ...]. On the basis of the thematic content of 

curricula and manuals for foreign languages, as well as methods and 

techniques for presenting material, the sociocultural space of students is 

modeled - the formation of their ideas about the world around them and 

determining their place in it. Therefore, the content of individual texts, as well 

as methodological methods of working with them, can both expand the socio-

cultural space of students and help them see themselves as equal 

representatives of the world community, united by common interests, 

problems and solutions, and vice versa - to narrow and limit their socio-

cultural space by opposing "themselves" to "others"2... 

In many ways, the development of multicultural language education is 

due to the emergence of a sociocultural approach to the selection of the 

content of teaching foreign languages, developed by Professor V.V. Safon-

howl .... Unlike other existing cultural studies approaches (linguocultural, 

linguoculturological, country studies), the sociocultural approach made it 

possible to draw attention to the possibility of teaching cultures3 of various 
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ethnic, social, religious and other groups of countries of the studied 

languages. 

Raising the problem of the possibility of reflecting a wide palette of 

cultures of the countries of the language being studied, we involuntarily raise 

the question of the reality of achieving the goal set within the framework of 

the school curriculum. The answer to it lies in the criteria for selecting texts 

and educational materials of socio-cultural content. For example, the volume 

of studied texts on a certain topic may be the same, but the texts may differ 

significantly in the saturation of sociocultural content. In addition, texts 

should not be the only sources of socio-cultural material. A large amount of 

material on the cultural diversity of the country of the FL on the aspect under 

study can be presented in the form of diagrams, tables, figures, diagrams, etc. 

- in the form of generalizations of the data surrounding each of us in real life. 

Therefore, in terms of the amount of study time required to familiarize 

students with the cultural diversity of foreign countries in terms of the studied 

aspects, the multiculturalism of the material is not and should not be a 

problem ... 

In our opinion, multicultural language education means the inclusion of 

information about the cultures of various cultural groups (countries of both 

native and studied languages) into curricula and teaching materials for 

foreign languages. However, it should be noted that the culture of various 

ethnic, social, religious and other groups should be included in the curricula, 

not because it was not presented there before, but because all these groups 

played an important role in the unified history of the country and education. 

unified national and world culture. This applies both to the selection of 

material about the cultures of foreign countries, and the formation of students' 

ideas about the cultural diversity of Russia. In addition, the mere addition of 

information about "traditionally unrepresented" groups does not at all 

guarantee multiculturalism and is not evidence of it. The level of 

multiculturalism of language education will depend on how the material 

about the culture of a particular group of the country of the native/learned 

language is presented and how it is interconnected with the material about the 

cultures of other groups... 

A special share in multicultural education should be given to the 

representation of the variability of the cultures of the native country, region, 

locality4, etc. This can contribute to the formation of students' ideas about 

cultural diversity as a norm of coexistence and mutual development of 

cultures in modern multicultural communities of the countries of their native 

and studied languages. Moreover, such variability and diversity of the 

thematic content of curricula is necessary to create conditions for students to 
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better understand themselves in the spectrum of cultures - the cultural self-

determination of the individual ... . 

Cultural variability is one of the main didactic tools for achieving the 

main common goal of multicultural language education - preparing students 

for active and full cooperation in the modern multicultural world by means 

of the language being studied. 

Undoubtedly, the formation of a certain worldview, namely, this is what 

multicultural education is aimed at using the means of a foreign language, is 

not possible only at any one segment of education - in a secondary school or 

university. Therefore, multicultural education is possible in the context of a 

system of continuous education, when there is continuity in approaches to 

teaching a foreign language in high school and university. However, in the 

current situation, when in secondary school (basic level) only 3 hours a week 

are allocated for foreign language, we can only talk about the co-study of the 

cultures of the countries of the native and foreign languages and the study of 

styles and lifestyles of different social strata according to some of the aspects 

being studied. 

The full implementation of multicultural language education in 

secondary school is possible only at the senior level. 

 

 

PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT OF FUTURE 

SPECIALISTS 

 

Nesterenko Ja.O. 

Supervisor – Krokhmal A.M.., PhD in Pedagogy, Associate Professor 

 

The experience of educational activities of higher educational 

institutions shows that it is possible to effectively address the issue of training 

future professionals only with the active participation of students in this 

process, ie self-improvement. 

Professional self-improvement is a conscious, purposeful process of 

increasing the level of one's own professional competence and development 

of professionally significant qualities in accordance with social requirements, 

conditions of professional activity and one's own development program. 

This process is based on the psychological mechanism of constant 

overcoming of internal contradictions between the existing level of 

professionalism ("I am a real professional") and its imaginary state ("I am an 

ideal professional"). 

Professional self-improvement of the future specialist takes place in two 

interrelated forms - self-education and self-education. The main content of 
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self-education is to improve the student's knowledge, skills and abilities in 

order to achieve the desired level of professional competence. Self-education 

is an active purposeful activity of a student on systematic formation and 

development of positive qualities and elimination of negative ones. 

Considering the readiness of the individual for self-education as a 

synthesis of internal conditions that guarantee the fundamental 

implementation of this process, there are four important elements (according 

to V. Buryak): 

• 1) a holistic emotional and personal apparatus (internal need for self-

improvement, personal values, emotional and volitional mechanism, general 

mental abilities, etc.); 

• 2) the system of knowledge, skills, abilities in self-education, which is 

acquired by the individual (completeness and depth of scientific concepts, 

relationships between them, the ability to relate scientific concepts to 

objective reality, understanding the relativity of knowledge and the need to 

clarify them through systematic knowledge, etc. ); 

(3) ability and skills to work competently with the main sources of social 

information, including books, bibliographic systems, automated information 

retrieval tools, radio, television, specialized lectures (ability to navigate large 

amounts of information, choose the main thing, record it, etc.); 

• 4) system of organizational and managerial skills (set and perform 

tasks of self-education, plan their work, skillfully allocating time to various 

responsibilities, create favorable conditions for activities, exercise self-

control, self-analysis of results and nature of activities, etc.). 

In the pedagogical process of higher education V. Buryak identifies 

three levels of readiness of students for self-education. 

At the initial level, the motives of students' self-education are mostly 

spontaneous. They do not link personal needs for self-education with public 

interests. Knowledge of academic disciplines is isolated. Often students do 

not even see the interdisciplinary links between different scientific concepts. 

The ability to work with sources of information is not systematized, some 

students do not use them at all. At this level, students do not know how to 

organize self-education, and can only in some way faithfully follow the 

instructions and recommendations of teachers. 

For the middle level there is a desire to learn to set goals for self-

education and perform them well. Students understand the need to link self-

education with the interests of society, but do not always know how to clearly 

articulate the goal. Knowledge of subjects is systematized, but 

interdisciplinary links are not always clearly understood. Students are able to 

work with the main sources of information, but can not always rationally 
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apply them in self-educational activities. They are able to independently 

organize the process of self-education and rationally plan it. 

 

 

BUILDING MATERIALS AND THEIR CHARACTERISTICS 

 

Dyachkina E.E. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

 

The construction of buildings and structures relies on having a thorough 

understanding of building materials. Without this knowledge it would not be 

possible to build safe, efficient and long-lasting buildings, structures and 

dwellings. 

In the civil engineering, building materials plays different roles, so they 

should possess corresponding properties. For example, structural materials 

should have good mechanical characteristics: waterproof materials should be 

impermeable and water-resistant: wall materials should be heat-insulating 

and sound-absorbing. In addition, building materials should be durable 

because they often affected by various external factors, such as wind, rain, 

sun and frost. 

A large number of new building materials continue to emerge, often 

promoting the innovation and development of construction techniques. For 

example, the emergence of clay bricks contributes to the brick-timber 

structure; the reinforced concrete structure comes from concrete and steel 

bar; light high-strength materials promote the development of modern 

buildings and high-rise buildings; the application of various functional 

materials in the construction industry continues to create diversified 

comfortable living and production environment and to conserve energy. 

Building materials not only have a large consumption, but also are 

expensive. In the total cost of the construction, the cost of building materials 

often accounts for about 50 percent. Thus, it is significant to properly choose 

and reasonably utilize building materials in the construction for the reduction 

of costs and the improvement of investment benefits. 

The compositions of materials include chemical compositions and 

mineral compositions which are the key factors for the properties of 

materials. 

Concrete is a kind of man-made stone which is made by mixing gel 

materials, granular coarse-fine aggregate and water (if necessary, a certain 

amount of additive and mineral materials are added) in a proper ratio evenly, 

and then getting solidified and hardened. It is one of the main building 

materials in projects. The one mostly used in construction projects is the 
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cement concrete made by mixing gel materials, aggregate (sand and stone), 

and water, which should get through hardening process. Cement concrete is 

also called ordinary concrete, which is the focus of this chapter. Concrete is 

widely used in industry, national defense and civil buildings. With the rapid 

development of China's construction projects, the concrete with different 

kinds of functions has come into being. 

In short, the application of building materials in the projects must 

possess the following characteristics: the function required by projects, the 

durability proper for the environmental conditions, the rich resources to meet 

the needs of construction, and low price. 

 

 

PUBLIC ADMINISTRATION: AN ART OR A SCIENCE 

 

Martyushov D.V. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

 

At a first glance it seems easier to accept public administration as an art. 

It is just the administration of Government affairs and for most part it does 

not follow the laws of Science like absence of normative value, predictability 

of behavior and universal application. So, does that mean we cannot list it 

into a respectable category of scientific subjects? 

There are many authors who ferociously defended it and argued that 

public administration as an area of study is indeed a Science. The earliest of 

them was Lorenz von Stein an 1855, a German professor from Vienna who 

said that public administration is an integrated Science and viewing it just as 

administrative laws was a restrictive definition. In modern times, 

categorizing public administration as Science found favor with many, the 

most important one being the father of American public administration, 

President Woodrow Wilson. We shall read more about the Wilsonian view of 

public administration in the next article, however he mainly emphasized that 

the objective of administrative study is to discover what government can 

properly and successfully do and how it can do those things with utmost 

efficiency with least possible cost of money or energy. 

After Wilson another important argument came from Frederick Taylor 

who wrote a book called The Principles of Scientific Management (1911) in 

which he proposed to discover one best way of doing things/operation and 

thus save on cost on time and energy. Luther Gulick and L Urvick collectively 

published, Papers on the Science of Administration which reaffirmed its 

status as a Science. W F Willoughby stated that public administration like 
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Science has certain fundamental principles which can be generally applied 

and therefore it is a Science. 

However, there still remain certain aspects to be established before 

public administration can be actually and in real terms, be classified as a 

Science. The places of normative values in public administration should be 

clearly defined. More efforts should be put in to understanding the human 

nature and dynamics at play in public administration. Lastly, the principles 

of public administration should derive references from across the worlds, 

cultures, type of states etc to make them more universal and free of cultural, 

religious and political biases. 

The advent of the modern welfare state itself has added, to the changing 

approach to public administration. The kind of activities and sphere of works 

have never been more varied and dynamic and there has been a never before 

interest in actually improving the efficiency of the government. 

Subject matter experts like Frederick Taylor have opened ways to 

exploration, experimentation, observation, collection of data and analysis 

based on which principles and laws can be made. There are increasing 

number of authors like Metcalfe, Fayol, Emerson, Follett, Mooney, and more 

recently Drucker etc who have written on the subjects of administration. In-

fact Drucker wrote a book called “The Age of Discontinuity” and one of the 

chapters of the book called The Sickness of Government became the basis of 

the New Public Management theory popular in 1980s which emphasized the 

market oriented management of the public sector. 

So, one can safely say that with the changing times and more and more 

studies  carried out in the field of social sciences, administration and human 

relations, the subject of public administration can no longer take the shelter 

of art and would have to emerge stronger with relevant and fundamental 

principles like that of Science. 

 

 

3 WAYS TO PROTECT BUILDINGS FROM CLIMATE CHANGE  

 

Vyunkovskiy V. P. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

 
It is not uncommon to see the destruction that a hurricane or tornado 

leaves behind. From torn roofs to collapsed buildings, weather catastrophes 
have the potential to cause a large amount of damage. 

“Stronger building codes are one of the best ways to make sure property 
can withstand catastrophes,” said Scott McDonough, large property leader at 
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The Hartford. New construction has made houses and buildings significantly 
more hurricane proof.” 

IBHS President and CEO Roy Wright explained that states can 
strengthen their building codes to reduce losses by simply addressing roofs. 
For example, sealing the roof deck can prevent water from entering the 
building if a roof tears off. It’s a small expense during installation, but it can 
save tens of thousands of dollars in the long run. 

The IBHS created the FORTIFIED program. It’s a set of construction 
standards “designed to strengthen homes and commercial buildings against 
specific types of severe weather.” Depending on the standard, fortified 
buildings can withstand severe storms, like an EF-2 tornado. 

Many existing homes and buildings may not have been built to 
withstand storms or water damage, but you can storm-harden them. Storm-
hardening means improving the infrastructure to better withstand these kinds 
of losses. 

An example of storm-hardening is improving the framing inside a 
building. Changing the framing can make it stronger, reducing the amount of 
potential damage during strong winds from a hurricane or tornado. 

You can also put storm-hardening measures in place to protect your 
building against fire and water damage. Ensuring there’s proper drainage and 
flood protection when building can reduce the loss of equipment or inventory. 

Advancements in technology have led to devices and building materials 
that can help protect a building in severe storms. Connected devices can help 
you monitor your building and identify problem areas with leaks. Detecting 
leaks isn’t always easy. After a storm passes, it’s always good to check and 
document any initial damages. Sometimes, storm damage can lead to large 
property losses because of water. You can install water sensors in your 
building to get alerts of water intrusion or leaks. 

 You can also install stronger walls or shatter-resistant windows in your 
building. These can help prevent water from ever entering your building. 
They can also keep the people inside your building safe during harsh weather. 
And if a window were to break, the glass won’t scatter all over. 

 

 

THE EIFFEL TOWER: HISTORY AND PRESENT TIME  

 

Abasov D.V. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

 

The Eiffel Tower was built from 1887 to 1889 by French engineer 

Gustave Eiffel, whose company specialized in building metal frameworks 

and structures. Gustave Eiffel is at the origin of many metallic works in 
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Europe including the Porto Viaduct (Portugal), the Viaduct du Garabit 

(France) and the Budapest train station (Hungary). 

Gustave Eiffel's company, that was located in Levallois Perret, very near 

Paris, France, also built the metal framework for another world-famous 

monument: the Statue of Liberty (New York, United States), designed by 

Auguste Bartholdi and offered to the United States as a gift from France to 

celebrate the 100th anniversary of the American Declaration of Independence 

in 1886. 

The Eiffel Tower is made of iron, not steel. The puddle iron that makes 

up the Eiffel Tower's structure came from the Pompey forges (East of 

France). The iron plates and beams produced through the puddling process 

were then preassembled in the Eiffel factories in Levallois Perret using rivets. 

Finally, these pieces where taken to the Eiffel Tower construction site 

to be mounted. The prefab system is what allowed them to build the Eiffel 

Tower in a record time of 2 years, 2 months and 5 days. 

The iron used to build the Eiffel Tower went through a refining process 

called puddling which eliminated the excess carbon when the ore was melted. 

Following this process, you obtain almost pure iron, which was, according to 

Gustave Eiffel at that time, the best and most robust of materials. 

To protect it from corrosion, the iron is covered with a thick coat of 

paint that has to be renewed every 7 years. This repainting schedule was 

recommended by Gustave Eiffel himself and is still respected to date. 

The Eiffel Tower was built to be one the main attractions at the Paris 

World's Fair in 1889. That year, the World's Fair covered the entire Champ 

de Mars in Paris and its focus was the vast constructions in iron and steel that 

were the great industrial advancement of that time. 

First called the 300-meter Tower, it soon took the name of the man who 

built it, Gustave Eiffel. The Tower opened to the public the same day as the 

World's Fair, on May 15, 1889. 

Controversy over the Tower raged in the art world before and during its 

construction, but thanks to the audacity of its architecture and design, visitors 

and Parisians immediately fell under its charm and more than 2 million 

people toured it in the first year.  

More than 250 million people have visited the tower since it was 

completed in 1889. In 2015, there were 6.91 million visitors. The tower is the 

most-visited paid monument in the world. An average of 25,000 people 

ascend the tower every day which can result in long queues. 
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NEGATIVE EFFECTS OF URBAN FREIGHT TRANSPORT 

 

Bilous A.M. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

          

Urban freight transport (UFT) is essential to the functioning of the city's 

economy: delivering documents, parcels and other supplies to offices, 

removing household waste from urban areas, and the like to replenish food 

and other retail items in stores. Although UFT plays an important role in the 

economic well-being of cities and therefore supports the city's economy, it 

has certain negative consequences. 

Traffic jams. The movement of goods vehicles in urban areas 

contributes to congestion, the total number of passenger vehicles usually has 

a significant impact on the level of congestion. Trucks generally make up 8-

15% of the total traffic flow in urban areas, but when they are parked for 

collection or delivery in non-designated parking spaces, they degrade traffic 

capacity and contribute to congestion. 

When looking at the traffic that causes congestion, peaks in freight 

traffic usually coincide with passenger traffic (as evidenced, for example, by 

surveys in Italian cities), indicating peaks in freight traffic between 8.00 am 

and 11.00 am and 3.00 pm to 5.00 pm. 

Air quality. Almost all commercial vehicles run on diesel fuel and these 

engines emit particulate matter that can be harmful to human health. Due to 

the direct impact on human health and the threat of fines from the European 

Commission for exceeding EU air quality limits, city authorities generally 

consider improving air quality a top priority. 

Greenhouse Gas Emissions: UFT is an important generator of 

greenhouse gas emissions, although this may not be of immediate concern to 

city officials as climate change is an issue that must be addressed globally 

and its impacts are perceived to be long term. 

Noise pollution. The noise generated by heavy vehicles in urban areas 

at night is generally regarded as a nuisance by residents as it disturbs their 

peace of mind. 

Intimidation and security. City officials sometimes view on-road goods 

vehicles, especially large ones, as a deterrent to pedestrians and cyclists 

because of their size. The number of serious accidents involving trucks and 

cyclists is a cause for concern. 

 

 



 

 

21 

USE OF INFORMATION TRANSPORT SYSTEMS 

 

Hrekova A.V. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

 

The rapid development of technology leads to the need to adapt all areas 

of management to new conditions, and transport is no exception. The efficient 

functioning of the transport system in cities cannot be ensured without the 

introduction of stay-of-the art smart technologies. 

Imagine a modern freight transport network that would coordinate 

goods safely, quickly and cost-effectively, as well as a network that would 

make it easier to operate different modes of transport than ever before and 

provide reliable, predictable and accessible information to ensure the move-

ment of goods from point A to point B for delivery to the end user. 

Information and communication technologies refer to technologies that 

provide access to information through telecommunications. The focus is pri-

marily on communication technologies, including the Internet, wireless net-

works, cell phones and other communication tools. The definition of intelli-

gent transport systems) is set out in Directive 2010/40/EU of the European 

Commission in Article 4, which characterizes intelligent transport systems as 

systems in which information and communication technologies are used as 

modern programs that provide innovative services related to various modes 

of transport and traffic management. 

Reducing the number of deaths and injuries in road accidents is a key 

goal of many intelligent transport systems services, as well as improving the 

efficiency of vehicles and traffic networks. Increasingly, these systems are 

used to reduce the negative impact of transport systems on the environment 

when they are developed in accordance with international standards of intel-

ligent transport systems. 

The implementation of intelligent transport systems involves an ex-

tremely large number of stakeholders, including state administrations, 

transport operators and companies from various industries (vehicle manufac-

turers, telecommunications companies, consumers of electronic services, ser-

vice providers). The presence of world harmonized standards is a key require-

ment for achieving the success of intelligent transport systems and using their 

potential. 

The main areas of application of intelligent transport systems are: oper-

ation of vehicles, traffic safety, cargo safety, traffic management, environ-

mental protection. 
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The installation of the information system significantly contributes to 

the release of transport infrastructure personnel and the optimal use of avail-

able capacities, creates additional flexibility of the system. It is necessary to 

take into account that the results of the information system depend not only 

on the quality of the algorithms, but also on the quality of the data entered 

into it. 

The provision of transport services is significantly complicated by the 

lack of proper information support. The relationship is due to the close de-

pendence of the material and information flow. 

The article considered the following issues: the essence and connection 

of the concepts of the transport system and intelligent transport systems, the 

possibility and problems of using intelligent transport systems in transport 

infrastructure. 

 

 

MANAGEMENT AND BUSINESS STUDIES 

 

Sosyura O.E. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

 

Why is it important to align your personal values with those in the 

workplace? 

It is a fact that people who share the same values with the company tend 

to work together much better compared to those who have conflicting 

interests. While having the same values doesn’t always mean having the same 

personalities or attitude with other people, it helps in building great working 

relationships because these people carry the same goals, intentions, and 

passion. 

Thus, they are able to relate to each other better and can communicate 

their ideas and opinions more openly and honestly. There will be lesser or no 

conflicts at all, resulting in a team of nurturing and passionate people who are 

eager to work hand in hand for the best. 

When personal values align with the company’s core values, employees 

are happier and more inspired to do their job. There is an inner motivator that 

fuels their drive to complete the task at hand because they know that their 

contribution has a positive impact on the overall success of the company. 

Thus, they feel more dedicated not just to show up, but most 

importantly, to actually perform. Many would even perform beyond what’s 

expected of them as a result of being inspired and motivated, which then leads 

to increased productivity and honest commitment. 
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When a company employs people who support their mission, vision, 

and workplace values, both employer and employees achieve greater success 

because they set the same goals and focus on the same end result. When they 

lay down the same priorities, they know the right things to do in order to 

move forward in the right direction. 

Traditionally, women have not held many leadership positions in the 

workplace. This is typically due to the existence of gender-based stereotypes. 

These stereotypes hurt women in both their psyche and in their wallet by 

limiting their opportunities for advancement into top level executive 

positions. The glass ceiling, a barrier many women have come to face in 

Corporate America, has caused many women to accept their fate as “lesser 

than” when compared to their male colleagues. Very few women have been 

successful in breaking the glass ceiling. Companies should use tools such as: 

performing objective performance evaluations, succession planning 

processes, continued-education, and employee development workshops. 

These days digital technology is growing and changing very fast and 

fundamentally, and it has a tremendous effect on the traditional business 

strategy through the functional and global business processes. One of the fast-

growing eras is social media; now most people and businesses have at least 

one social media channel for various purposes. Social networks help sourcing 

talent to building brand awareness to prospecting for customers, social 

networking can help you manage many aspects of your smaller business. 

Transitioning to Safer Workplaces: Replacing Zero-Injury Workplace 

Goals with Safe Workplace Reports for Near-Misses  

Safety is and must be the first leadership value of every organisation. 

Caring about your people, and ensuring their wellbeing, is the foundation of 

what it means to be a sustainable business.  

Every organization should have its own Safety Mission. 

Companies need to build an interdependent safety culture that protects 

the wellbeing of their employees, visitors, contractors and assets, and at the 

same time ensures the growth of the company. 

Organization can act according to the system such as Vision Zero. This 

system is aimed at zero fatalities, zero injuries, zero motor vehicle accident, 

zero process incidents etc. 

In the end, we can come to the conclusion that organizations that pay 

attention to these things tend to get better, safer, develop faster, and also 

become more productive and profitable. 
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RESOURCE-BASED COMPANY STRATEGIES AND THE MOST 

EFFECTIVE MANAGEMENT STYLE 

 

Stetsyuk K.A. 

Supervisor - Moshtagh Ye.S., PhD in Philology, Associate Professor  

 

According to resource-based theory, organizations that own “strategic 

resources” have important competitive advantages over organizations that do 

not. Some resources, such as cash and trucks, are not considered to be 

strategic resources because an organization’s competitors can readily acquire 

them. Instead, a resource is strategic to the extent that it is valuable, rare, 

difficult to imitate, and nonsubstitutable. 

VALUABLE resources aid in improving the organization’s 

effectiveness and efficiency while neutralizing the opportunities and threats 

of competitors. Although the airline industry is extremely competitive, 

WestJet Airlines is one of the most profitable airlines in North America. One 

key reason is that WestJet flies a modern fleet of fuel-efficient Boeing Next-

Generation 737 Aircraft. 

DIFFICULT-TO-IMITATE resources often involve legally protected 

intellectual property such as trademarks, patents, or copyrights. Other 

difficult-to-imitate resources, such a brand names, usually need time to 

develop fully. WestJet’s culture arose from the beginnings of the company. 

WestJet was inducted into the corporate culture hall of fame after being 

named one of Canada’s Most Admired Corporate Cultures for several 

consecutive years. 

RARE resources are those held by few or no other competitor 

WestJet’s culture provides the firm with uniquely strong employee relations 

in an industry where strikes, layoffs, and poor morale are common. Westjet’s 

vision is that of consistently and continuously providing an amazing guest 

experience. 

There are managers who are coaches, who are democratic, who are 

dictatorial and those who are consensus builders. All styles come with 

positives and negatives, many managers employ a combination of all to make 

progress. Ultimately, the managers that have the most successful teams are 

the ones who help each individual member of the team to grow. To manage 

the best way possible, you need to be strict but gentle and, employees will 

probably feel good and happy in a medium where inclusivity is a need. 

Balance in the work environment is imperative for empowering employees 

from all background to feel certain about their potential and accomplish their 

best. The higher the self-esteem, the more beneficial the employees are. 

People from different background can offer variety of abilities and 
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experiences, aptitudes and encounters that might be of advantage to the 

organization and their work execution. Although some hybrid of aptitudes 

can be gainful with regards to helping each other, a mixture of skills and 

abilities among the group likewise implies that workers can gain from each 

other. By working nearby individuals of various backgrounds, experiences 

and working styles, creative ideas can be conceived then discussed among 

each other and offering feedback and proposals. Though one individual might 

be extraordinary at out of the box thoughts, another individual may have the 

important experience to execute it; so it is fundamental to play on every 

individual's skills, abilities and work together within the group. 

 

 

LEADERSHIP DEVELOPMENT AMONG STUDENTS IN THE 

DISTANCE LEARNING PROCESS 

 

Denchik P.O. 

Supervisor- Ryzhenko M.V., PhD in Pedagogy, associate professor 

 

In the context of recent educational reforms in Ukraine, which focus on 

increasing attention to education, the country needs not only highly qualified 

specialists, but also professionals with certain leadership qualities. The 

current state of Ukraine is characterized by its desire to integrate into the 

European Community in economic, political and educational aspects. In the 

conditions of quarantine caused by the COVID-19 epidemic, and as a 

consequence of distance learning, this process requires restructuring the 

higher education system as a priority area of forming a new society, 

modernizing its content and improving the learning process based on 

scientific approaches etc. Today, the development of technological means of 

telecommunications and communication, mass distribution and use of 

multimedia computer programs creates objective preconditions for the 

improvement of educational technologies, in particular, for the introduction 

of new forms of education for the general population, including distance 

learning. The article analyzes the definition the concept of "leader", 

leadership potential and ways of pedagogical support for the development of 

leadership potential in distance learning. The main attention is paid not only 

psychological assessment of the main approaches to understanding the nature 

of the phenomenon of the leader, but also the characteristics of the nodal 

points in the theoretical understanding of the essence formation of leadership 

qualities in students. Described teaching tools and methods that, in our 

opinion, are the most effective in process of formation of leadership qualities 

of students during distance education. The pedagogical conditions of 
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educational process which will promote development of leadership qualities 

of students at the expense of interaction based on group forms of organization 

of the educational process, interactive and problem-based teaching methods, 

in particular the use of global networks and creative projects. Identified the 

main qualities needed by the leader student environment. 

   Almost all concepts of leadership emphasize the importance of effec-

tive cooperation of the leader with followers, which shows that leadership as 

a social phenomenon of organization of joint activities and management, so-

cial activity is a regulator in the system of interpersonal relations and can be 

manifested only in social groups. Teachers who are curators of student groups 

observe the spiritual, psychological, ideological state of students. Students, 

especially freshmen, try to be active and participate in various activities, 

which has a positive effect on their emotional state and in relationships with 

classmates and teachers. But to interest them, to reveal their abilities for lead-

ership, it is necessary to have an experienced leader, ie a curator, and the 

appropriate level of student self-government. It should be borne in mind that 

the curator must realize that he has a responsibility not only as a teacher of a 

school, but also as a mentor who must unite the team, organize the work of 

the group, to reveal its atmosphere. In the process of learning it is necessary 

to take into account that the student age is characterized by the maximum in 

achieving positive results, mastering stereotypes of behavior and the for-

mation of professional orientation. But in today's complex conditions of dis-

tance learning, this task is much more complicated due to the fact that the 

curator and teachers are much more difficult to establish contact with their 

students. The most important role in supporting the development of student 

leadership potential is played by various student associations, where students 

communicate with each other and together with teachers and administrators 

solve certain problems and achieve their goals. 

Thus, based on the study of the possibilities of integrating leadership 

approaches in the process of organizing distance learning, in particular the 

development of distance learning, we can state the creation of new 

opportunities to ensure the quality of distance learning through the 

application of leadership approaches. Based on the analysis of the stages of 

creating a distance course, the composition of the team for the development 

of a distance course is proposed. It is established that the formation of 

leadership qualities in the team of distance course developers allows to 

transform the approaches to assigning the responsibility of team members to 

perform professional tasks and to interact in a team.  
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INNOVATIONS IN UKRAINE 

 

Magdenko A. Yu. 

Supervisor- Ryzhenko M.V., PhD in Pedagogy, associate professor 

 

Recent inventions are encouraging. It is a well-known fact, that the 

world brings technology into our lives to make them easier and more 

convenient. The field of innovations is a powerful tool, which is able to 

develop our future in a better way. Therefore Ukraine is one of those 

countries, which try to succeed in this industry. 

The most striking innovation was the invention of the Dia app. Ukraine 

is the first country in the world to launch digital passports and legally equate 

them to ordinary documents. The app allows you to store your driving license, 

domestic and foreign passports and other documents on your smartphone, as 

well as send copies of them when you get bank or postal services, check into 

a hotel and in other life situations. This is not just a landmark event in the 

history of modern Ukraine and a big step towards the introduction of the 

"paperless" regime. It`s also an amazing opportunity to show other countries 

the strength of technology progress in Ukraine.  

 Doubtless, this app is one of the most necessary things, which were 

invented recently. We must admit, that everyone has a phone in our pockets 

and it’s the last thing we forget about, which cannot be said about the 

documents. That`s why Diia is a perfect solution. 

Nevertheless, one should accept, that most people didn’t get used to 

some kind of innovations. Older people with difficulties are dealing with such 

things, so they don't keep up with modern trends, and sometimes refuse to 

accept them at all. That is the issue. 

But this part of society has to understand, that technological progress 

does not stand still, it develops. And if such innovations make our lives easier, 

we should learn to accept them.  

All things considered, we, as the young generation, will do our best to 

help to solve such contemporary problems. As well, we must become a key 

link in the development of our common modern future. 
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PECULIARITIES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

ADAPTATION IN THE CONDITIONS OF FUTURE 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF PHILOLOGISTS 

 

Alieva S.A.  

Supervisor- Ryzhenko M.V., PhD in Pedagogy, associate professor 

 

In a number of necessary for successful life in a democratic society a 

special place is occupied by socio-psychological adaptation of students to 

their future professional activities. In our opinion, it is necessary to consider 

one of the most important problems for students - adaptation to finding a job 

in the specialty. The graduate of the university faces an important socio-

psychological problem related to his social adaptation and his own leadership 

potential, ie how and under what conditions the future specialist will realize 

his professional potential. Analysis of recent research and publications shows 

that the problem of socio-psychological adaptation is widely covered in the 

works of scientists such as F. Meerson, F. Berezin, G. Ball and others.  

The broadest meaning of the concept of "adaptation" is a translation of 

its Latin basis: adapto - adaptive, adaptatio - adaptation. The process of ad-

aptation involves, above all, the activity of the subject of activity, which re-

quires understanding of their actions and deeds, finding their own solutions 

to specific living conditions, analysis of characteristics and results of interac-

tion with new people and circumstances. A more individual view of adapta-

tion and adaptability reveals the close connection between this concept and 

the concept of socialization. Socialization is the influence of the environment 

as a whole, through which the individual participates in public life, under-

stands the culture, behavior in society in self-affirmation and fulfillment of 

various social roles. 

Professional adaptation is a process of a person's entry into the profes-

sion and harmonization of his interactions with the professional environment 

and activities. The originality of the professional adaptation of the specialist 

is due to external and internal circumstances. 

External circumstances, factors influencing the process of professional 

adaptation of the specialist include: 

• a) features of the content, goals, organization, means used, technolo-

gies of professional activity; 

• b) the uniqueness of social and other conditions in which professional 

activities are carried out; 

• c) formed systems of informal, psychological connections and rela-

tionships of employees in the organization. 
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All this creates the specifics of subject areas, areas of professional ad-

aptation of the specialist. 

The internal circumstances of professional adaptation of a specialist are 

the level of his adaptive potential, the degree of development of adaptability 

as a quality of personality and organism, the adequacy of motivation of pro-

fessional activity to the requirements of this activity. 

The basic, determining role of professional adaptation of the specialist 

is played by external circumstances, subject areas, spheres of professional 

adaptation of the person. They are a kind of professional field, which comes, 

gets a young (and not only) specialist. 

The study showed that the vast majority of young professionals, their 

views and expectations do not match what they encountered in real life after 

graduation. That is why they face great obstacles in their professional adap-

tation. In this regard, one of the fundamental problems of training is the for-

mation of students' correct ideas about their profession, adequate to their ca-

pabilities and conditions of activity expectations. The main problem of social 

adaptation of university graduates is non-professional employment. It can be 

concluded that even with very good knowledge, students of philology do not 

have the skills of self-presentation. A big problem in the process of social 

adaptation of future professionals are the methods of finding a job in the spe-

cialty. Thus, the general problem of employment is the lack of a developed 

labor market. In our opinion, universities play a crucial role in the socio-psy-

chological adaptation of graduates to future professional activities. Student 

government, temporary public associations, conferences, job fairs - all this is 

an effective means of interaction between students and teachers, which helps 

future professionals to find their place in society. 

 

 

PROBLEMS OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE 

 

Sofia Morgunova 

Elena O. Voronina, Associate Professor in the Department of Economic 

Theory and International Economics 

Iryna A. Kamienieva, Senior lecturer, PHD in Philology, Language Adviser 

 

Today, the processes of global digitalization cover all aspects of the 

economic, social and cultural the life of society and create prerequisites for 

the transformation of traditional economic systems. The ability and readiness 

of Ukraine for transformations on the way to the transition to a digital model 

of economic development is a strategic priority and a guarantor of stable 

socio-economic growth in the future. 
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Currently, the digital economy is understood as economic activity based 

on digital technologies, with at the same time, the digital economy is inextri-

cably linked with the electronic business and commerce that develop using 

the tools of information, communication and digital technologies.  

The task of Ukraine, on the path of European integration, is to become 

part of this market, which will be possible due to the renewal of telecommu-

nications the communication system of the country and the accelerated trans-

formation of the national economy during the transition to the digital level. 

According to experts, the transition to a digital economy will increase GDP 

by 5%, attract investors and create prerequisites for enhancing innovative de-

velopment and stable socio-economic growth of the country as a whole. 

The Cabinet of Ministers of Ukraine in 2017 approved the Concept for 

the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018- 

2020, as well as a program for its practical implementation.  

Monitoring the level of development of the digital economy in Ukraine, 

showed the following results: 98.1% of enterprises in 2018 82.6% of employ-

ees of these enterprises had access to the Internet used computers with access 

to the Internet, which is positive trend. At the same time, the share of the 

average the number of employees who used a computer in their work in the 

total number of employees at Ukrainian enterprises only 32.8%. It should be 

noted that most of the employees’ Ukrainian enterprises use the Internet to 

transfer e-mail messages, banking transactions and obtaining information 

about goods and services. 

The downside is that only half of the total number of enterprises with 

access to the Internet have their own website. Thus, Ukrainian enterprises use 

the website mainly for customer service, advertising in social media and em-

ployee search. Such statistics indicate that national enterprises are not yet 

fully realized all the possibilities that could open up before them with transi-

tion to a digital business model - such as expanding the target audience and 

geographical coverage of the market, optimizing and accelerating business 

processes, improving the quality of service, mobility and sociability, increas-

ing competitiveness, etc. 

Today, the most relevant areas of e-business in Ukraine are: online sale 

of goods and services (UAH 65 billion), online advertising and Internet mar-

keting in general (9.5 billion UAH), online payment for goods (UAH 2.6 bil-

lion) and delivery of goods purchased online (UAH 0.8 billion) 

Despite the steady growth in the total number of Internet users in 

Ukraine (in April 2019 - 26.4 million people), national telecommunications 

are very far behind in terms of technical development from the leading coun-

tries of the world. Quality and Density Internet coverage in Ukraine is still at 

a low level. Ukraine switched to the 3G communication standard just a few 
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years ago, when advanced countries were already implementing 4G and even 

5G. 

Currently, Ukraine is involved in global process of digitalization and is 

in the process of transformation towards the transition to a digital economy. 

At the same time, there are problems hindering the progressive development 

of information, communication and digital technologies in the country. The 

creation of the Ministry of Digital Economy of the country would allow at 

the state level to regulate socio-economic relations between participants in 

the digital economy and strategically plan the development of Ukraine, taking 

into account global trends. 

 

 

TIME MANAGEMENT FOR EMPLOYEE PERFORMANCE 

 

Mykhailo Makarov 

Elena O. Voronina, Associate Professor in the Department of Economic 

Theory and International Economics 

Iryna A. Kamienieva, Senior lecturer, PHD in Philology, Language Adviser 

 
Time is a significant resource of every organization. Incidentally, time 

is very transient, being that once it is spent, it cannot be recovered. Also, time 
is never enough for organizations therefore, they need to plan for and manage 
all activities that contribute to their performance in a scheduled manner. In 
other words, lack of planning for organizational activities will result to waste 
of time and other organizational resources which may hinder the achievement 
of set goals, objectives and performance generally. This makes effective time 
management a prerequisite for employee performance and success. Effective 
management of time in the organization requires that managers plan how to 
determine which tasks must be carried out, who is to perform such tasks, 
when and how such tasks must be completed. This provides means by which 
an organization achieves competitive advantage, growth and sustainability. 
Therefore, for time management to facilitate organizational operations, it is 
required that managers adopt necessary time management skills, principles 
and techniques that will help them to carry out their operations as required. 
Taking these factors into consideration will help an organization to manage 
time effectively, thus gain performance and growth. Employees that manage 
their time as required achieve better quality product that meet customers’ 
expectations.  

Time management has been defined in different ways by several 
scholars. There is no consensus on how time management is to be defined. 
A. Adeojo (2012) defines time management as the principles that individuals 
use to make conscious decision about the activities that occupies their time. 
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This implies that time management involves the careful planning of the use 
of time in order to carry out and accomplish certain activities as desired. Time 
management refers to a set of principles, techniques, practices, skills, tools 
and procedures that help a manager to use time effectively in order to achieve 
set goals. Time management is good quality for every person, also for 
managers. Time management would help to work more efficiently and 
quickly. Specialists with good time management can to prioritize and focus 
on important tasks. There are a number of advantages to engaging in this type 
of allocation, including an increase in morale in the workplace. When 
employed properly, the benefits of time management not only mean more 
work is done in less time, but that employees feel empowered in the work 
they do. Time management consultants help people more efficiently manage 
their time and personal energies.  

The importance of time management cannot be overemphasized. Time 
is of essence to every organization hence its effective use is paramount to 
accomplishment of goals and performance. Effective planning on the use of 
time could lead to employee performance. Application of time management 
skills in organizations has been identified as contributing to organizational 
efficiency. Using time management principles would help organizations to be 
effective and effective management of time would facilitate efficient 
utilization of organizational resources. It is therefore important that 
management of every organization should always plan for the use of time in 
order to continuously gain the performance of their employees. Organizations 
should teach their employees to adopt time management skills in managing 
time so as to achieve efficiency and effectiveness at all time. Management of 
organizations should train their employees on effective application of time 
management principles in management of time in order to achieve 
effectiveness and competitive advantage. Also, Managers should consider 
management of time as a strategy that will facilitate efficient utilization of 
their organizational resources and performance as well. 

 

 

WHAT IS ECONOMIC DEVELOPMENT? 

 

Darya Belenkaya 

Elena O. Voronina, Associate Professor in the Department of Economic 

Theory and International Economics 

Iryna A. Kamienieva, Senior lecturer, PHD in Philology, Language Adviser 

 

Economic Development is the creation of wealth from which 

community benefits are realized. It is more than a jobs program, it’s an 

https://www.smartcapitalmind.com/what-are-the-benefits-of-time-management.htm#imagePopup
https://www.smartcapitalmind.com/what-are-the-benefits-of-time-management.htm#imagePopup
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investment in growing your economy and enhancing the prosperity and 

quality of life for all residents. 

Economic development implies changes in income, savings and 

investment along with progressive changes in socioeconomic structure of 

country (institutional and technological changes). 

Economic development has greatly improved living conditions and 

incomes across the world. However, an alarming and inevitable consequence 

of modern economic development is the massive negative impact on the 

natural environment. Modern technology is highly resource dependent, 

needing enormous inputs of minerals, metals, power, fuel, timber, water, etc. 

Economic development has greatly improved living conditions and 

incomes across the world. However, an alarming and inevitable consequence 

of modern economic development is the massive negative impact on the 

natural environment. Modern technology is highly resource dependent, 

needing enormous inputs of minerals, metals, power, fuel, timber, water, etc. 

Economic development has greatly improved living conditions and 

incomes across the world. However, an alarming and inevitable consequence 

of modern economic development is the massive negative impact on the 

natural environment. Modern technology is highly resource dependent, 

needing enormous inputs of minerals, metals, power, fuel, timber, water, etc. 

It is a process of deliberate intervention in the normal economic growth 

by making it easier or more attractive. Today, communities in California are 

giving attention to what they can do to promote fiscal stability and greater 

economic development. 

The economic development process and the types of opportunities that 

are pursued will vary across communities. Some common economic 

development objectives include: 

-creating jobs and opportunities for community members; 

-investing in and managing community-owned businesses; 

-supporting member-owned businesses; 

-bringing financial returns to the community to be used to benefit all 

community members; 

-using community-driven approaches to improve quality of life; 

-supporting projects that meet the community’s unique needs, 

traditions, culture and vision; 

-entering partnerships with other communities or industry to access new 

economic opportunities. 

It is important to know that economic development is not community 

development. Community development is a process for making a community 

a better place to live and work. Economic development is purely and simply 
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the creation of wealth in which community benefits are created. There are 

only three approaches used to enhance local economic development. 

 

 

THE GREEN ECONOMY. WHAT IS THE GREEN ECONOMY AND 

IS IT NEEDED AT ALL? 

 

Anastasiya Gonchar 

Elena O. Voronina, Associate Professor in the Department of Economic 

Theory and International Economics 

Iryna A. Kamienieva, Senior lecturer, PHD in Philology, Language Adviser 

 

Green economy is a trend in economic science that has emerged in the 

last two decades that considers the economy to be a dependent component of 

the natural environment within which it exists and is part of it. The concept 

of green economy incorporates ideas from many other areas of economic 

science and philosophy, such as feminist economics, postmodernism, 

ecological economics, environmental economics, anti-globalization, and 

international relations theory. 

Proponents of green economics criticize the neoclassical school for its 

tendency to treat natural and social factors as externalities; at best they are 

regarded as fixed and not analyzed in a dynamic way. In 1934, Simon 

Kuznets, author of the concept of ordinary GDP, speaking to US senators, 

warned: «The welfare of a nation cannot be adequately measured by national 

income». GDP measures relative well-being without taking into account 

social costs, let alone environmental impact.  Nevertheless, neoclassical 

theory has adopted a way of measuring economic welfare specifically 

through GDP. It was only decades later that environmental impact was taken 

back into account. In the second half of the twentieth century, economists 

began to talk about the environment as a major welfare-generating asset, but 

accounted for in GDP as a fixed given.  

Then came the term «natural capital» – capital that was not actually 

depreciated. It was not until the 1970s that the first attempts were made to 

measure the depreciation of nature, after which the catastrophic damage to 

nature became fully visible. According to forecasts of Organization for 

Economic Cooperation and Development, with the current methods of 

production and consumption the world will lose from 61 to 72 % of flora and 

fauna by 2050, and natural areas will be irreversibly damaged in 7.5 million 

square kilometers – it is comparable to the territory of Australia. In the 

business community, the concept of a green economy is at the height of 

attention.  
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Financial funds, venture capitalists, advanced governments, 

businessmen and consumers are already building the green economy. 

Investments in energy-efficient technologies and natural infrastructure are 

already yielding adequate returns. We don’t need to wait for new 

technologies to arrive; nor do we need to worry too much about the spending 

side of initiative. Studies show that the United States could significantly 

reduce its carbon emissions at little or no cost by using the know-how 

available. Today, European companies in the green technology sector enjoy 

a significant pioneering advantage: they account for a third of the world's 

burgeoning green technology market. 

Another area of the green economy is the global diet. To personally 

support the global eco-movement, it is enough to lose weight. The population 

needs less food and at the same time transport emissions are reduced. The 

fight against rubbish is also becoming a state-level task. A few years ago, the 

largest factory in China that produced plastic bags closed down. Twenty 

thousand people worked there. The Chinese were using up to three billion 

plastic bags every day. So the government had to close the factory to avoid 

an environmental disaster.  

By the way, you don't have to make drastic changes in your life to get 

involved in this global green economy scheme. And you don’t have to wait 

for energy-saving light bulbs to be sold exclusively in shops. Taking the first 

small step is enough. On your own. Everyone fights it as best they can, 

someone washes plastic bags and hangs them to dry on a rope, and someone 

just collects iron or glass jars and gives them away, thereby making the world 

a little cleaner. Our planet is one and it has no equals and the task of each of 

its inhabitants is to protect it as a unique and one-of-a-kind planet. 

 

 

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE ECONOMY 

 

Yurchemko L.S.  

Supervisor- Nazymko O.V., Ph.D. in Psychology, Associate professor 

 

In the course of recent years, small business has been a particularly 

important way of doing business. Small business is an entrepreneurial activity 

that is carried out by subjects of a market economy in accordance with 

established legislation and the purpose of which is to make a profit from the 

use of property, the sale of goods, the performance of work or the provision 

of services by persons registered in this capacity. 

Small business in the economy is considered an industry that 

characterizes the rate of economic growth, the structure and quality of gross 
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national income. The development of small businesses increases competition, 

which keeps prices down and improves the quality of goods. It also helps to 

solve the problem of unemployment, since more than 50% of the population 

of developing countries work in this area. The share of small businesses in 

many developed countries is 60-70% of the gross domestic product. It is not 

just about quantitative indicators, as this sector is already a typical market 

sector and provides a normal competitive environment for the economy. 

Small businesses have the greatest impact on the economy of the regional and 

municipal level, which is caused by the focus of small businesses on local 

markets. 

The small business sector is the most dynamic in the development of 

new types of products and market niches that contribute to the convergence 

of the production of goods and services by consumers, developing in 

industries unattractive to large companies. An important feature of small 

business is the widespread use of small local raw materials, the possibility of 

accelerating investment development and high liquidity turnover. Another 

feature of the industry is active innovation, which contributes to the 

acceleration of the development of various sectors of the economy. Small 

business creates a competitive environment, job market alternatives and 

millions of new jobs. 

In general, in countries with developed market economies, special 

attention is paid to supporting small businesses. An analysis of the experience 

of the United States, Great Britain, Germany, Japan, and post-socialist 

countries shows that certain measures are being taken everywhere to promote 

the self-development of small businesses and their penetration into the city. 

Small business plays a big role in the economy of any country. It is an 

integral part of the country's socio-economic system, ensures the stability of 

market relations, involves the majority of the country's citizens in this system 

of relations, ensures high labor productivity due to deep specialization and 

productive cooperation, which has a beneficial effect on the economic growth 

of the national economy. 

Small business exists in all spheres and sectors of the economy. Today, 

the advantages of small business outweigh its disadvantages compared to 

other sectors of the economy. The functioning of small enterprises showed 

good adaptation to external conditions, and their development contributed to 

the strengthening of market relations. Flexibility and speed of decision-

making allow small businesses to more easily control the production process 

and quickly adapt to changes in market demand. They are characterized by 

high mobility of production compared to large companies, sensitive response 

to consumer needs, the ability to quickly introduce new equipment and 

technologies, and more efficient use of production capacity. The 
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development of small business leads to the saturation of the market with 

goods and services, better use of local raw materials, is a reliable source of 

budget revenues, small businesses have a smaller share of overdue debts to 

local and state budgets than other enterprises. 

To conclude, small business guarantees the liquidity required in market 

conditions, creates deep specialization and cooperation, without which its 

high efficiency is unthinkable. It can not only quickly fill the gap in the 

consumer sector, but also quickly pay off. And also to create a competitive 

atmosphere and business environment, without which a market economy is 

impossible. 

This topic is very relevant, since small business plays a significant role 

in providing employment for the population, the production of certain goods, 

scientific research and scientific and industrial development. This type of 

entrepreneurship allows the population to realize themselves in commercial 

activities, to apply their creative abilities, to solve the problem of the material 

shortage of the family. The role of small business is determined by a number 

of tasks, the solutions of which lead to the development of the country as a 

whole, so it is necessary to develop a state policy aimed at expanding small 

business. 

 

 

COMPENSATION FOR EMPLOYEE’S INDUSTIAL INJUIRY 

 

Korobka A.D. 

Supervisor- Nazymko O.V., Ph.D. in Psychology, Associate professor 

According to Part 1 of Art. 13 of the Law of Ukraine "On labor 

protection", the employer is obliged to create working conditions in the 

workplace in each structural unit in accordance with regulations, as well as 

to ensure compliance with legislation on workers' rights in the field of labor 

protection.  

Violation of the general obligation to create occupational safety 

conditions provided by law is sufficient to declare the act illegal, even if it is 

not combined with a violation of a certain safety rule, and the basis for 

liability for injury is a violation of law that resulted in an accident. According 

to U.P. Beck, the illegality of action in the field of safe and healthy working 

conditions is manifested in non-performance of duties and violation of the 

law by the employer in this area, which often leads to "... violation of the 

proper labor process, and under certain conditions to property damage. 

Failure by the employer to create appropriate, safe and healthy working 

conditions may result in damage to the employee's health in the form of an 
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occupational injury or disease or even death. Such consequences are usually 

recognized as physical harm. 

As indicated, physical damage is material damage from a scientific and 

natural point of view and at the same time non-pecuniary; negative changes 

occur in the human body, i.e. in the material sphere of the victim as a result 

of external factors. These changes, in turn, lead or may lead to negative 

changes in the state of mental well-being and (or) in the property sphere of 

the person. This means that any physical damage in terms of its compensation 

breaks down into moral damage and property damage. 

First of all, property damage related to damage to the health of the 

employee includes: 

1) loss of salary or part of it by the employee; 

2) expenses for medical and social assistance, including additional food, 

purchase of medicines, special medical, permanent third-party care, 

household services, prosthetics, medical rehabilitation, sanatorium treatment, 

purchase of special vehicles, etc.  

As provided for in Part 1 of Art. 9 of the Law of Ukraine "On labor 

protection", compensation for damage caused to the employee as a result of 

injury or in the event of death of the employee, is the Social Insurance Fund 

of Ukraine in accordance with the Law of Ukraine "On Compulsory State 

Social Insurance" № 1105-XIV. According to Part 6 of Art. 36 of the Law of 

23.09.1999 № 1105-XIV, compensation for moral (non-pecuniary) damage 

to victims of accidents at work or occupational diseases and their families is 

not an insurance payment and is carried out regardless of the time of the 

insured event in accordance with the Civil Code of Ukraine and Of the Labor 

Code of Ukraine. That is, the employer is obliged to compensate the moral 

damage to the injured employee on the basis of Art. 237-1 of the Labor Code. 

The concept of non-pecuniary damage, adapted to the specifics of labor 

law, is enshrined in this article. 237-1 of the Labor Code, where moral 

damage is understood as moral suffering, loss of normal life ties, which 

require the employee to make additional efforts to organize his life, caused 

by the violation of his legal rights. 

With regard to compensation for property damage in connection with 

damage to health or death of the employee, the employer may at its own 

expense to make additional payments to victims and their families in 

accordance with the collective or employment agreement, as provided in Part 

2 of Art. 9 of the Law of Ukraine "On labor protection". Thus, the liability of 

the employer for property damage caused to the employee as a result of 

damage to his health in the performance of duties may be established by 

contractual regulation.  
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However, the relationship of compensation for property damage caused 

by the death of an employee in the form of payment of additional funds to his 

family members under a collective or employment agreement is not 

employment, because a member of the employee's family is not a party to the 

employment contract. Therefore, in the outlined situation it is not a question 

of material responsibility of the employer, but of social protection of family 

members of the worker who died as a result of an accident at work or died as 

a result of an occupational disease. However, you need to take into account 

listening to the proposal of O.V. Stas, according to which the systematic 

failure of the employer to comply with the law on compliance with the right 

to proper, safe and healthy working conditions should be considered as a basis 

for payment of compensation for damage to life and health of the employee 

while performing his duties at his own expense.  

It is worth noting that such illegal behavior of the employer remains out 

of the attention of the authors of the draft Labor Code. Of course, failure to 

create safe and healthy working conditions for an employee is illegal even in 

the absence of negative consequences in the form of harm to the life or health 

of the employee at work. Performing his duties in dangerous, unfavorable for 

life and health conditions, the employee through the fault of the employer, 

who has not eliminated the dangerous and harmful factors of production, is 

at risk of accident or occupational disease. On this basis, the employer must 

be obliged to compensate the employee for non-pecuniary damage for his 

work in such conditions.  

 

 

CRYPTOCURRENCY IS THE FUTURE 

 

Kornienko D. E. 

Supervisor- Nazymko O.V., Ph.D. in Psychology, Associate professor 

 

Cryptocurrencies are digital monetary units that act as an alternative to 

fiat money and currencies. Any digital unit, bitcoin or altcoin, is mined using 

special technology in the digital space. Cryptocurrency, although it has a 

nominal value and is linked to the exchange rate, does not have the degree of 

protection, serial number and series, as well as other attributes typical of real 

money. 

Bitcoin and altcoins themselves are a complex digital product with their 

own cryptocode and encrypted record. To get the status of money, albeit 

digital, it needs to go through a complex mechanism of transformation and 

processing through special technologies. But even here, not everything is as 

simple as it seems at first glance. A digital record becomes a cryptocurrency 
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only if there is some demand for it. When there is an opportunity to exchange 

a digital product for fiat money, then it becomes a cryptocurrency and can be 

freely converted. 

Let's not get bogged down in terms of what cryptocurrency is, as the 

topic of this article is different.  

Cryptocurrency is a complex technology, but for the sake of its benefits, 

it is worth learning and developing it further. 

1. Cryptocurrency is a profitable form of mutual settlement, allowing 

transactions to be made, bypassing banks and other institutions. Seller and 

buyer from different countries can settle accounts with each other using a 

secure block chain network.  

2. Low fees that do not depend on transactions, amounts or the location 

of the counterparty.  

3. The network works 24/7/365 without interruptions or weekends.  

4. High level of protection and security of operations.  

5. No possibility of counterfeiting and forgery.  

6. A dynamic exchange rate, independent of political regimes and 

governments.  

7. Absence of intermediaries and banks.  

8. Anonymity.  

9. Fast transfers. 

Perhaps anonymity is not the best example, because the government 

does not accept this format. But if you analyze other advantages we can notice 

that: the level of safety of our money and other operations increases, the 

network is always working and has no days off, you will not meet any fake 

data because the system just does not accept it, there are no middlemen who 

control everything and can change the structure at will, and in general you 

have very few limitations because you can send money anywhere and there 

will not be any questions to you 

 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE 

 

Kolokolkina H.O. 

Supervisor- Rybak H.I. Ph.D. in Economic Sciences, Associate Professor, 

Nazymko O.V., Ph.D. in Psychology, Associate professor 

 

Nowadays, the world practice has a huge number of implemented 

projects in the form of public-private partnerships (hereinafter referred to as 

PPP); there is no single approach to determining the conceptual and 

institutional framework for this type of interaction between the state and the 
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private sector. PPP projects are successfully implemented and operate in 

many areas, including infrastructure, production, social and the number of 

such projects is constantly growing. 

Public–private partnership is a system of relations between public and 

private partners, in the implementation of which the resources of both are 

combined with the appropriate distribution of risks, responsibilities and 

remuneration (compensation) between them. The active process of Ukraine's 

integration into the world space requires sustainable functioning of the 

economy and the search for factors and conditions that ensure the 

achievement of high indicators of its socio-economic development. In this 

regard, projects based on the principles of Public-Private Partnership will be 

of particular interest to the state. Projects involving interaction between the 

state and business are increasingly being discussed in practice. 

Public-private partnership in Ukraine is wide spread in the following 

areas: 

- Construction and operation of highways, roads, railways, take-off 

lanes at airfields, bridges, overpasses, tunnels and subways, sea and river 

ports and their infrastructure. 

- Production, transportation and supply of heat and distribution and 

supply of natural gas; 

- Mechanical engineering; 

- Collection, purification and distribution of water; 

- Waste management, except for collection and transportation; 

- Production, distribution and supply of electricity, energy-saving 

technologies. 

Attracting PPP to all areas of the country's economy is more important 

than ever. Due to the global economic and domestic crisis, the investment 

flow is insignificant, and this form of attracting free capital will allow us not 

to lose opportunities for economic development. Today, the implementation 

of PPP in Ukraine is a very important task, since it is the basis for the 

development of not only national, but also regional markets for capital, goods 

and services. 

The synergistic effect of attracting public-private partnership in all areas 

of the economy will create the foundation for innovative development within 

the framework of the country's integration processes into the world space and 

open up new opportunities for scientific and technological progress in 

accordance with modern trends. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF GLOBALIZATION. ORIGINS 

AND CAUSES OF GLOBALIZATION  

 

Bilokin D.A.  

Supervisor- Nazymko O.V., Ph.D. in Psychology, Associate professor 

 

The paper considers several issues, namely: the concept of 

"globalization"; prerequisites for globalization; subjects of globalization, 

international corporations, international organizations and stages of 

globalization. 

Globalization is the export and implementation of a modern Western, 

socio-economic and cultural model around the world. By globalization we 

mean a huge increase in world trade and other processes of international 

exchange in an increasingly open, integrated, non-recognizable world 

economy. 

Globalization has many meanings - this indicates that: first, 

"globalization" is a social reality characterized by different parameters, and 

secondly, "globalization" is a complex and diverse process, which results in 

strengthening the relationship ties between different world structures, 

cultures, nations and peoples, as well as between individuals. 

Prerequisites for globalization. Globalization has many preconditions: 

information revolution, internationalization of capital and intensification of 

competition in world markets, shortage of natural resources and 

intensification of the struggle for control over them, population explosion, as 

well as increasing fabricated pressure on nature and distribution of weapons 

of mass destruction. These facts are closely connected, and their interaction 

determines the complex and contradictory nature of globalization processes. 

Subjects of globalization. Most scholars single out international 

organizations, nation states, and international corporations as the main actors 

in globalization. 

International corporations. An international corporation is a special type 

of organization of economic activity, which involves the integration of factors 

of production into a single whole for the implementation of production and 

economic activities in many countries. 

There are two types of multinational corporations: 

1) transnational corporation (TNC); 

2) multinational corporations (MNCs). 

International organizations. International organizations (IO) - 

associations of interstate or non-state nature, established on the basis of 

agreements to achieve certain goals. 
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What are the reasons for the unification of sovereign states and what is 

their role in globalization? 

The first is the relationship, and in some cases the interdependence, 

especially at the security level. 

Secondly, the economic relationship. 

Thirdly, the political relationship. 

The fourth factor is the information relationship. 

Stages of globalization are as follows: 

 • The first stage of globalization of the world - the stage of the crisis of 

nation states. 

 • The second stage of globalization of the world is the stage of regulated 

chaos.  

To sum up, it is necessary to emphasize once again the contradictions 

of globalization and the processes it causes. Globalization, being an objective 

trend in the development of human civilization, opens up additional 

opportunities and promises considerable benefits to individual countries. 

Thanks to this objective process, savings on production costs are achieved, 

the allocation of resources on a global scale is optimized. Globalization plays 

a positive role in the creation of modern production in developing countries. 

 

 

TRANSPORTATION TECHNOLOGY OF THE FUTURE 

 

Ptashko A.M. 

Supervisor- Nikiforova S.M., Associate Professor, PhD in Philology   

 

Trains in the future 

Elon Musk proposed even more prospects in the train business back in 

2013 with the Hyperloop concept - a system of trains with an electric motor 

that rushes through pipelines with low pressures on an air or magnetic 

cushion. The vacuum train will be twice as fast as an airplane and three times 

as fast as a high-speed train, reaching a top speed of 1200 km / h. Hyperloop 

has already shown trains and passenger cabins, conducted the first tests and 

accelerated the train to 310 kilometers per hour on a test track in Nevada. 

Air taxi 

Recently, some media spread the news that a prototype of the Cora 

unmanned aerial device was tested in New Zealand. The drone's motors 

are powered by electric batteries, and it is also capable of taking off to an 

altitude of 150 to 900 m and landing vertically. The owners plan to create 

their own air taxi service.  

Passing Cloud 
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For those who are tired of the bustle of the metropolis, designer Thi-

ago Barros offers a ride on the Passing Cloud aircraft. It is a steel structure 

with balloons in the shape of a cloud, similar to an airship that moves with 

the speed of the wind and depends on its direction. “This is a unique jour-

ney, floating in the atmosphere on a cloud, with an open schedule and an 

unknown ending. This is a journey that becomes destiny,” explained Bar-

ros.  

Underwater vehicle 

It's no secret that many developers were inspired by the ideas of cre-

ating things of the future by watching a movie. The sQuba is one such 

example. In the 1970 James Bond movie, The Spy Who Loved Me, the 

developer saw a car run into the water and create one like this. However, 

while sQuba can dive to a depth of 10 meters, and passengers will have 

to put on scuba gear.  

 

 

HARMONY OF THE SEAS  

 

Kozachenko D. O. 

Supervisor- Nikiforova S.M., Associate Professor, PhD in Philology   

 

I want to tell you about a huge liner with different types of 

entertainment. It is also one of the largest and most luxurious ships in the 

world. Harmony of the Seas is an Oasis-class cruise ship built by STX France. 

It is the second largest passenger ship in the world, larger than its older sisters 

Oasis of the Seas and Allure of the Seas, but surpassed by its newer sister 

Symphony of the Seas. The ship measures 1,187 feet (362 meters) in length 

and falls in line as number 3 among Royal Caribbean's 36 existing and former 

cruise ships. It’s included in Royal Caribbean’s Oasis Class. At full capacity, 

the Harmony of the Seas holds 7,779 passengers. That includes 5,479 cruise 

vacationers and 2,300 staff members. The Royal Caribbean Harmony of the 

Seas total number of staterooms is 2,745. 

History 

The vehicle was floated out on 19 June 2015, began its first sea test on 

10 March 2016 and was delivered to Royal Caribbean on 12 May 2016. After 

a construction time of 32 months, the ship first set sail on 15 May 2016 from 

the STX France docks, viewed by some 70,000 people. Its first destination 

was Southampton, England, although its home port was Barcelona until 23 

October 2016 when it crossed the Atlantic. 

Facilities 
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Harmony of the Seas has 2,747 staterooms of various sizes to 

accommodate (at double occupancy) 5,479 guests. The ship is divided into 

seven neighbourhoods, including Central Park and Boardwalk. Harmony of 

the Seas has a number of water-based attractions including a large dry slide 

complex, two surf simulators and 23 swimming pools. It also has the first 

water slides on a Royal Caribbean ship, 20 dining venues, a 1,400-seat theatre 

and 11,252 works of art. 

And finally the cost. Іt costs from about $ 200 (2 nights) to $ 700 (9 

nights). 

 

 

SMART ROADS 

 

Cherkun V.S., Zamiuska R.O. 

Supervisor- Nikiforova S.M., Associate Professor, PhD in Philology  

 

Kinetic roads in Italy.Engineers from the "Polytechnic University of 

Milan" have developed an advanced technology called "Lybra", or 

"underground power". The main idea is to convert the kinetic energy received 

from the wheels of cars into electrical energy. An artificial road bump ("speed 

bump") is located at intersections and pedestrian crossings, parking and must 

convert and store energy. In Milan, there are 10 devices located on the ring 

highway that produce 100 thousand Kilowatt of electricity per year. In 

comparison, the same amount of energy is produced using nineteen tons of 

oil.  

The construction company "Heijmans" has implemented a project called 

"The Road to the Future". The main challenge is to increase road safety at 

night. During the day, specially arranged lines made of special paint receive 

the energy of sunlight and illuminate the roadway at night. Also, one scientist 

has made luminous bike paths. 

Plastic roads.The durability of the plastic pavement is higher than the 

asphalt pavement, and is more environmentally friendly and cheaper.  The 

European Union came to the conclusion that replacing the usual asphalt 

concrete mixture with a plastic one can solve the problem of waste and 

increase the quality of the road structure. In the Netherlands they want to 

implement a project on which plates are produced from recycled plastic, from 

which they successfully make a road. Tests have shown that plastic roads are 

more resistant to weather and temperatures. Instead of polluting the land and 

the ocean, old plastic will be recycled and will be useful. 

Solar powered road in the USA. Scott Bruceau, a resident of Idaho, from 

early childhood dreamed that all cars could and should move on electronic 
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roads, from which they could be recharged with electricity. He began to 

implement this idea in 2009, having received an order from the state for the 

construction of an automobile covering from solar panels. The panel itself is 

a light-absorbing element made of high-strength carbon fiber, which can 

withstand a load of up to 125 tons, in the case of which LED is integrated. In 

the United States, the surface of the entire road network is 72,000 square 

kilometers. According to the idea, if you cover this entire surface with solar 

panels, then it would be possible to produce 3 times more electricity during a 

year than all the total current needs of the country. Moreover, the batteries of 

all electric vehicles could be charged while driving, thereby reducing 

emissions. The energy from the panels could illuminate the entire road 

network at night, and in winter, resist the formation of snow and ice on the 

surface. 

 

 

THE INFLUENCE OF ENGLISH ON MASS CULTURE 

 

Chernomord O. Eu. 

Supervisor-Plotnikova N.V., Candidate of Philology, assistant professor    

 

There are now more than 7,000 languages in the world. For many 

countries and peoples, it is impossible not to interact, to cooperate and to 

make business deals with other countries. This requires the existence of an 

international language. Now this title is awarded to the English language. 

About 400 million people in the world today consider English their first 

language. They can be called "native speakers". About 1 billion people 

around the world also speak it. 

There are a number of reasons why English has become the No. 1 

language in the world. And the first one is that there are 137 countries on 

Earth where English is already a native language. 

We live in a modern world where computer technology is developing at 

a rapid pace. Here, English is the dominant language as well. There are many 

programming languages, and English is used in almost every of them. The 

names of websites, video games, phone settings, and the list goes on and on, 

are written in this international language. 

As we have already understood, English is a global language and 

business is run in it. Many employers require their employees to speak 

English at a certain level just to negotiate internationally. This encourages 

people to improve their English skills for higher occupations. 

We are exposed to a great deal of media influence. The influence of 

the English language and culture on the world media landscape today is 
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enormous. The total number of media texts in English disseminated daily 

through the media outnumbers the number of texts in other languages, and 

there is an expansion of English-language mass culture in the national media 

of almost every country in the world. 

One of the most obvious examples of English-language media influence 

on the format and content of mass media texts are programs modeled after 

well-known Western programs. This also influences the culture of a country. 

Sometimes not only the concept of the program is borrowed, but also some 

English-language words and phrases like "Hello" or "Bye bye". 

The world does not stand still. It evolves every day. Every day we are 

dealing with new concepts. Based on this we can identify another impact of 

the English language on mass culture through, directly, the vocabulary. There 

are now so many words of English origin that have penetrated into almost all 

spheres of speech usage. Once appearing on television or in the press, such 

words are instantly picked up by the mass audience. 

Many people travel a lot. The reason for this can be various factors, and 

one of the consequences of such travel is that people need to learn a language 

of the country to which they want to go. It is impossible to know all the 

languages of the world, and that is where English comes into play again. 

In many tourist destinations around the world, the storefront signsare 

most often in English. This is because tourists come from all over the world 

and many of them know English. The tourist country needs to provide a 

comfortable entertainment for them. It can also be called a strategic move, 

because goods (e.g. souvenirs) that the consumer can understand will be sold 

faster. 

In addition, English phrases can be found not only on storefront signs, 

but also on signs announcing safety, emergency exit, transport 

accommodation, etc. 

Thus, English, as a world language, plays a huge role in the world 

culture and has a great influence on its formation. 

 

 

WAYS OF IMPROVING ENGLISH SPEAKING SKILLS 

 

Vietrova A. A.  

Supervisor – Plotnikova N.V., Candidate of Philology, assistant professor  

 

How to start using English in conversations? How to express yourself 

clearly? How to sound like a native? How to improve speaking? Everyone 

who has ever studied a foreign language wondered these questions. And it is 
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naturally, because all of us wish to be understood and to feel comfy while 

using a second language. So what can the person do to achieve that? 

Firstly, the accent. We don’t have to forget about one of the most 

significant aspect of a language. Correct pronunciation is a clue to be 

understood. So it is important to choose the accent which you want to have 

at the beginning of your studding process. Start to work on it using different 

methods. For example, follow the native speakers’ talks, check the correct 

pronunciation of a new word in a dictionary, practice the sounds which you 

don’t have in your native language, but which exist in English (for instance, 

as sounds /θ/ and /ð/ for Ukrainian). 

Secondly, a practice. A person develops himself / herself only by putting 

some efforts. The main point of speaking is to speak. The more you speak, 

the more advanced you become. It is good if a person has an opportunity to 

practice his / her English with a conversationalist. But if he / she doesn’t have 

such option it is possible to do it alone, e.g. use retelling, description of things 

around, oral reflections on the certain topics, etc. 

Thirdly, other aspects of the language. Speaking can’t be improved 

without improving reading, listening and writing. In a language all these 

aspects are connected and one of them can’t exist without the other ones. So 

upgrading other aspects of language you upgrade speaking. These are some 

strategies as blogging, keeping a diary, listening to podcasts, watching shows 

and films which help to achieve this. 

Fourthly, rhetoric. Sometimes there is no problem in the person’s 

English, but there is a problem in how and what he says. Often if we ask a 

person some basic questions (like “what is your name?”, “where do you 

live?”, “where do you study?”) in a native language he / she will answer 

almost the same in English. “There are always three speeches, for every one 

you actually gave, the one you practiced and the one you wish you gave” said 

Dale Carnegie. So to make your speech better you have to work on rhetoric 

and learn how to express your thoughts. It will give you more confidence and 

make you feel comfier while speaking English. 

In conclusion, an important point is that studding a language is a 

fascinating process, because you always find out something new as about the 

world about us as about yourself. “The more languages you know the more 

times you are a human”. And if you want to improve your skills you should 

work regularly and enjoy the process itself. 
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PHONETIC FEATURES OF THE IRISH REGIONAL DIALECT OF 

ENGLISH 

 

Denchyk P. O. 

Supervisor- PlotnikovaN.V., Candidate of Philology, assistant professor 

 

Today the thesis that English is the most widely spoken and most 

geographically diverse language in the world needs no proof. Each locality 

has its own pronunciation, grammar and vocabulary that differs from the 

standard norm of British English. The study of dialectal English is a topical 

issue in modern linguistics because the English language that is used in a 

particular territory acquires features that are not original to it, and thus it is 

quite different from the mainstream standard, which needs to be known and 

considered. 

Ireland is a bilingual country. There people speak two languages, 

English and Irish. The Irish language belongs to the Celtic language group 

with Indo-European roots. It belongs to the Celtic language group with Indo-

European roots and is also called Gaelic. 

The phonetic envelope of Irish regional English is very different from 

the phonetics of Standard British English. The aim of this study is to identify 

the differences between the pronunciation of consonant and vowel sounds in 

Irish regional English and their pronunciation in standard English. The 

material for this study is audio and video recordings of contemporary 

speakers of the Irish dialect and fragments of Irish feature films. 

Irish (Gaelic) is constantly influenced by the local English language and 

is therefore called "Irish Substrate". It is also called Hiberno-English, an Irish 

dialect of English. 

Irish English has the interesting feature that the dialect is "divided" into 

several "sub-dialects" depending on which social strata use it. There are three 

main types of Irish English: a working-class dialect, a middle-class dialect 

and a youth dialect. 

Irish English is musical and melodious, like the roar of the waves, the 

howl of the wind and the tinkling of the harp strings. Belfast natives, for 

example, speak in a cursive voice with an intonation on the last word or 

syllable. Dubliners soften consonants and add uncommon hisses to the 

English language. 

The main features of the pronunciation of consonant and vowel sounds 

in Irish English: 
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1. The Irish always pronounce the [r] sound, as in most US and Canadian 

dialects and in some parts of the west of England. Thus, the Irish version of 

English has a rotund pronunciation. The [r] sound in Irish English has an 

alveolar articulation, but it is pronounced very lightly, not raspily. For 

example: [kα:r], [pα:rk]. They pronounce hard as [hærd] and turn as [tɔ:rn]. 

The sentence "Let's park up our car near the park" is pronounced as follows: 

[l’ets pα:rkλpәuәr kα:r nιәr de pα:rk]. 

2. The absence of the interdental sounds [θ] and [ð] in Irish English is 

quite noticeable. The Irish replace [θ] and [ð] with [t] and [d] respectively. 

3. The sound [s] in Irish English is often very similar to [∫]. For example, 

understand sounds like [λndәr∫tænd]. 

4. The Irish do not pronounce the sound combination [tj] (tune, Tuesday, 

Tube). They get pure [ʧ]: [ʧun], [ʧuzdι], [ʧub]. 

5. In Irish English, influenced by the Irish language, a vowel is placed 

between a sonorous [l], [m], [n] and a voiced consonant or consonant [j] - a 

neutral sound [ә]. For example, film is pronounced as [fιlәm], Colm as 

[kɔ:lәm]. 

6. In Irish English, diphthongs are pronounced differently. The 

diphthong [aι] in words like I, like, Ireland will become [ɔι], that is, in the 

stressed position: [ɔι, lɔιk, ɔιrlænd]. For example, the phrase "I was in 

Ireland" sounds like [ɔιwɒzιnɔιrl'ænd]. 

7. The diphthong [au] is pronounced as [әc] in Irish English. For 

example: cow, down - [kәc], [dәcn]. "How can I pay for this cow in 

Ireland?"[hәnkәnɔιpεfәrdιskәnιnɔιrl'әnԁ]. 

8. The diphthong [eι] in Irish English changes to something like [ιә]. 

For example: grеat is pronounced as [grιәt]. 

9. A notable feature of Irish English is the loss of the labialised vowels 

[u:] and [u]. They turn into the sound [λ]: "You're no more good [gλd] at the 

foot [fλt] of my table than a stick of celery". 

10. Some vowels in Irish English, on the other hand, become voiced. 

The vowel [λ] becomes [ɔ:]: "Get one [wɔ:n] of the labourers to carry it 

down!". The diphthong [әc] sounds like [ɔu]: "I can post [pɔust] the letter". 

  Thus, the main pronunciation features of English used in Ireland are 

rotundity, absence of interdental sounds, use of only the soft variant of the 

sound, use of the diphthong [ɔι] instead of [aι], pronunciation of the 

diphthong [әu] instead of [au], mono-phthongization of some British 

diphthongs, diphthongization of some British monophthongs, loss of 

the  pronunciation of labialized vowels and acquisition of the pronunciation 

of non-labialized ones. 
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THE ROLE AND STRUCTURE OF THE TRANSPORT COMPLEX 

OF UKRAINE. TRANSPORT BALANCE OF UKRAINE 

 

Kuzina S.V. 

Supervisor- Olishevych V., Doctor of Philosophy, senior teacher. 

 

The development of the transport system of the state is one of the most 

important signs of the technological process. 

Ukraine's transport sector has undergone significant changes and the 

development of transport is in an active stage of transformation during the 

latter years. 

Favorable geographical position makes Ukraine an important transport 

hub between Europe, Asia and Middle East. A number of international 

transport corridors with a total length of more than 5,000 km pass through the 

territory of the country. 

Road transport began to develop intensively in Ukraine in the post-war 

period. Its distinguishing feature is transportation mainly over short 

distances, in which road transport significantly prevails over other types. 

A number of international transport corridors pass through the territory 

of Ukraine: pan-European transport corridors No. 3, 5, 7, 9, corridors of the 

Organization for Cooperation between Railways No. 3, 4, 5, 7, 8, 10, Trans-

European Transport Network (TEN-T), corridor Europe -Caucasus-Asia. 

River transport is the cheapest and most environmentally friendly way 

to deliver goods in the world. 

For 11 months of 2020, transportation in January-November 2020 

transported 10.1 million tons of cargo by the river. This is 6.9% less 

compared to the same period in 2019 (10.8 million tons).Now in Ukraine, 

only 1% of freight traffic is carried out by river transport. 

The main circumstance hindering effectivework of vessels with a large 

draft - the presence of rapids in Dzerzhinsky reservoir, and insufficient depth 

of the fairway in Kanevsky reservoir. Dredging taking is necessary for 

restoration of river cargo transportation in Ukraine 

Railway transport is one of the most important components of the 

transport and road complex. It plays a significant role in ensuring the vital 

activity of the diversified economy of Ukraine, which accounts for 82% of 

cargo turnover and almost 40% of passenger traffic carried out by all modes 

of transport. 

Ukraine has a connection to almost all countries of Central and Western 

Europe, and through the territory of Belarus - to the Baltic countries. The 

railway ferry crossing from the Crimea to the Caucasus (through the Kerch 
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Strait) allows communication with the countries of the Caucasus, Turkey and 

Iran. 

Rail and water transport is an inexpensive and affordable way to move 

goods, especially for big visits. Water transport is more cost-effective. 

Transport balance of Ukraine: The structure of cargo transportation is 

dominated by the products of enterprises of the mining and metallurgical 

complex (about 40%), energy materials (18%) and mineral building materials 

(13%). In turn, the share high-tech cargo is less than 5%. 

If in other countries the share of river transport is significant - 13-20%, 

then in Ukraine it is only 1 %. The possibilities of such a large artery as the 

Dniper are far from being used in full. 

Water transport creates conditions for the development of the Ukrainian 

economy and is one of the most important components of the country's 

transport complex. It opens up new perspectives for international cooperation 

and development of foreign trade relations. 

 

 

ECONOMIC MODELS OF NEWLY INDUSTRIALIZED 

COUNTRIES  

 

Dovhopiata S. 

Supervisor  Olishevych V., Doctor of Philosophy, senior teacher 

 

"New Industrialized Countries" (NIC) emerged as a result of 

differentiation processes that led to the emergence of a special group of 

countries characterized by a higher rate of economic growth than 

industrialized countries and a much higher level of economic development 

than the main group of developing countries. The most significant sign that a 

country is becoming a NIS is significant growth in gross domestic product, 

even if this growth does not reach the level of developed countries. 

It is customary to include 8 countries in the NIS group: Malaysia, 

Indonesia, Thailand and the Philippines, Mexico, Brazil, Argentina and 

Chile.Transition Signs from Third World to Newly Industrialized Country 

A primary indication of a country's transition to a NIC is substantial 

growth in the gross domestic product (GDP), even if it falls behind developed 

nations. Often, increases in average income and the standard of living are 

markers of the transition from a developing country to a NIC. Government 

structures are usually more stable with lower levels of corruption and less 

violent shifts of power between officials. Though the changes are significant, 

outpacing those of similar developing nations, they often lack the standards 

set by most developed countries. 
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Foreign economic relations of the "newly industrialized countries" are 

the most important link in their economic development. The main form of 

such relations of NIS is foreign trade. It is export incomes that largely 

contributed to the growth of domestic savings and the accelerated 

industrialization of the economy. From 2010 to 2020, the share of finished 

products in NIS exports increased from 46 to 82 % 

From 2010 to 2020, NIS imports increased 9 times and reached $ 180 

billion. Unlike other developing countries, NIS were able to most efficiently 

use imports of goods to accelerate economic development, as evidenced by 

the structure of their purchases. For many years now, machinery, equipment 

and vehicles have prevailed in the NIS import nomenclature. 

Latin American NISs satisfy most of their import needs, especially in 

machinery, equipment and industrial semi-finished products, at the expense 

of the United States, Asian NIS - at the expense of Japan, the import of goods 

from Western Europe is expanding. Developing countries supply NIS mainly 

with agricultural and mineral raw materials, fuel and energy and food 

products. In recent years, there has been a tendency to expand the range of 

foreign economic relations of NIS. 

New and newly industrialized countries share common features: 

exhibit the highest rate of economic development; 

Manufacturing is the leading industry; 

export-oriented economy; 

active integration (LAI, APEC, Mercosur); 

formation of their own TNCs, not inferior to the leading world TNCs; 

high priority is given to education; 

use of high technology; 

are attractive to MNCs due to low labor costs, possession of significant 

natural resources, and development of the banking and insurance sectors; 

the main calling card - the production of household appliances and 

computers, clothing and footwear. 

I have chosen the topic "New Industrial Countries" as I believe that this 

topic is one of the most relevant today. 

These countries have taken a special place among the developed 

countries of the world. They also recently had economies typical of the wrong 

countries. "New industrial countries" are distinguished by a developed 

sectoral structure of the economy, a low-level labor force. In my opinion, the 

NIS countries are the future leaders of the world market. Because they are 

gaining strength very quickly, and in the near future they will be able to oust 

many leading countries and take their place. 
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Asian NIS are more oriented to external sources and more open to the 

world community than Latin American NIS, which are mainly oriented to 

internal sources of self-development. 

 

 

DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFASTRUCTURE IN 

UKRAINE  

 

Prykhodko K.V. 

Supervisor- Olishevych V., Doctor of Philosophy, senior teacher. 

 

Infrastructure is the lifeblood of the industrial economy, only a country 

with a high level of infrastructure can claim to be developed. Today, the 

transport sector of Ukraine is the most promising and attractive for domestic 

and foreign investors. 

Over the 25 years of independence of Ukraine, the transport industry 

has set several records and anti-records. 

Land and air routes between Eastern and Central Europe pass through 

Ukraine, a transcontinental gas pipeline runs through our territory, and we 

also have sea routes in the Black and Azov Seas. 

 For the development of road transport in Ukraine, the state should 

continue to invest in the development of road infrastructure, but at the same 

time not to forget about the control of the financial component. 

While taking care of the development of railroad transportation, reforms 

should be carried out very carefully. It is necessary to move away from the 

practice of cross-subsidization of passenger traffic at the expense of freight 

traffic. Important for attracting investment are the already mentioned Law on 

NKRT, the new Law on Railway Transport, and regulations on regulating the 

private traction market.For aviation, it is necessary to introduce a program of 

development and modernization of regional airports and legislation 

regulating the key aspects that constrain development. 

The aviation industry for 25 years of independence was remembered for 

large-scale airport reforms, in which airfields and terminals were transferred 

to municipal ownership, and on December 21, 1988 the first large transport 

aircraft An-255 "Mriya" made its demonstration flight.The transport industry 

has great potential for development. Whether it will be realized depends on 

the wisdom and sometimes determination of Ukrainian officials and 

parliamentarians. 
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MACROECONOMICS AS AN INTEGRAL PART OF ECONOMIC 

THEORY 

 

Bagrii S. 

Supervisor  Olishevych V., Doctor of Philosophy, senior teacher 

 

Macroeconomics as an integral part of a single economic theory aimed 

at identifying patterns of market economy as a holistic system. It is the 

theoretical basis of economic policy state, creates a methodological basis for 

in-depth study of sectoral, functional and other special economic disciplines. 

It is based on the fundamental contradiction of society: the contradiction 

between the material needs of people and economic resources that serve as a 

means to meet these needs. The essence of this contradiction is that the 

material needs of people are limitless, and the economic resources needed to 

meet them are limited. The peculiarity of macroeconomics is that it considers 

this contradiction not from the standpoint of individual economic entities, but 

the economy of the country as a whole.  

The subject of macroeconomics, large-scale (on the scale of all social 

production) economic processes and phenomena, in contrast to the subject of 

microeconomics, which studies the activities of small economic units, 

especially firms (enterprises). Macroeconomics studies the spheres and 

branches of the national economy, economic relations between them. The 

result of macroeconomic research is the deepening of knowledge about the 

economy, the mechanisms of its development. The laws identified on the 

basis of the analysis of macroeconomic models reveal the relationship, the 

significant dependence between different economic indicators (variables). 

The subject of macroeconomics is the mechanism of functioning of the 

economic system. Macroeconomic analysis examines the actual state of the 

economy, macroeconomic regulation is an instrument of economic policy and 

determines what should be in the economy and how it can be achieved. 

The object of macroeconomics is the historically defined economic 

system as a whole. A common feature of each economic system is its ability 

to constantly reproduce production. 

The central method of macroeconomic analysis is the modeling method. 

The model is one of the main ways of knowing and describing the real world 

economy. The construction of macroeconomic models allows the widespread 

use of methods of mathematical formalization 

Macroeconomic science formulates scientific ideas about the 

functioning of the economic system at the national level. it can give practical 

recommendations and proposals for the active influence of the state on 

economic processes and phenomena. 



 

 

56 

Macroeconomics is one of the youngest economic sciences. It reached 

its maturity in the 30s of the twentieth century. during the global economic 

crisis, when it acquired the ability to influence economic practice. The first 

macroeconomic theory is considered to be the teachings of F. Quesnay (1694 

- 1774), a representative of the French school of physiocrats. In his 

"Economic Table" he analyzed the movement of the social aggregate product 

from the standpoint of a certain system of natural and cost proportions of 

social reproduction. 

Modern macroeconomics does not have a single dominant theory. It is 

based on a number of theories that interact and complement each other and 

give practitioners a choice, ie to determine the effectiveness of each theory 

depending on their subjective perceptions, as well as taking into account 

individual conditions, goals and priorities of economic policy. 

 

 

MANHATTAN EXPANSION:  ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES 

 

Barannik K.V. 

Supervisor- Lukianova H.V., Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor   

 

Cities must respond to big and growing problems. New York is facing 

a housing affordability crisis. Another problem concerns the ravages of 

climate change: sea level rise, flooding and storm surges. 

There is a way to help tackle both issues in one bold stroke: expand 

Manhattan Island into the harbor. It goes without saying that New York City, 

built on a cluster of low-lying islands, will need to be reimagined and rebuilt 

in order to survive the climate crisis. The galaxy-brain proposal from Rutgers 

economist Jason Barr calls for an entire neighborhood, dubbed New 

Mannahatta, to be constructed off of lower Manhattan. This, in his view, 

would address both the affordability crisis and the climate crisis. 

Low-lying lower Manhattan is particularly prone to flooding and the 

razing, lifting, and rebuilding of East River Park is the first of what will have 

to be many large-scale infrastructure projects to help protect it from future 

flooding. 

Imagine replicating from scratch a diverse neighborhood that contains 

housing in all shapes and sizes, from traditional brownstones to five-story 

apartment buildings to high-rise towers. 
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Creating land in the harbor would also help New York City fortify itself 

against climate change. The new community would push vulnerable places 

like Wall and Broad Streets further inland, and the peninsula can be designed 

with specific protections around its coastline to buffer itself and the rest of 

the city from flooding. In particular, wetlands ecologies around the shorelines 

would absorb surges. Building the land at a higher elevation would further 

improve its protective ability, and the new peninsula could recreate historic 

ecologies and erect environmental and ecological research centers dedicated 

to improving the quality of New York’s natural world. 

Barr also draws attention to the economic feasibility of the project. One 

of the benefits of creating this new neighborhood is that it can pay for itself 

through sales or long-term land leases. New ferry routes can be created along 

the shorelines, which would aid in the city’s broader plan of increasing ferry 

usage. If managed wisely, the project could even turn a profit. 

However, many experts disagree with Barr's revolutionary idea. Barr's 

proposal does call for “building the land at a higher elevation”, but does not 

offer any topographical details beyond that. Truly, the only thing that should 

be built onto the edge of Manhattan are wetlands, marshes, and other soft-

edged shoreline habitats, which are the best flood-protection technology 

around.  

Long Manhattan tries to pass itself off as a Big Idea of the future. But 

as many have pointed out, it has far more in common with the various mis-

guided plans to pave over the Hudson and the East River. There's even a plan 

to extend the borough so that its southern point stretches all the way to Ellis 

Island - an even longer Manhattan than Barr's Long Manhattan proposal. Dur-

ing the 1930s in particular, when a plan to cap off the Hudson with a dam was 

proposed, the federal government had a thing for such massive, landscape-

altering projects: building dams, channelizing rivers, filling in marshes, and 

doing lasting environmental damage in the process. 

New York was once a city of big projects like the Brooklyn Bridge, the 

subway system and the 92-acre Battery Park City (largely spared the flooding 

from Hurricane Sandy in 2012). In these times of peril, big thinking is neces-

sary. Perhaps it is the New Mannahatta that will become the next revolution-

ary project of the modern world. 
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TYPES OF URBAN PLANNING 

 

Kornienko O.V. 

Supervisor  Lukianova H.V., Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor   

 

Urban planning focuses on setting high-level goals and determining 

desired areas of growth for a city or metropolitan area. The result of the 

planning process is a strategic plan—also called the development plan, core 

strategy, or comprehensive plan. 

Strategic Urban Planning. The strategic plan’s goals may include 

easing transportation throughout the city, creating more community spaces, 

improving citizens’ quality of life, or encouraging people to visit or move to 

the city. This is generally the highest level of the planning process and other 

components of planning typically will fit into this type of plan. 

Land-Use Planning. Land-use planning largely concerns legislation and 

policy, adopting planning instruments like governmental statutes, 

regulations, rules, codes, and policies to influence land use. On a broad level, 

these planning instruments deal with the type, location, and amount of land 

needed to carry out different functions of the city. They also serve to zone or 

reserve land for certain purposes such as: 

 Residential, for buildings like apartment homes, single-family resi-

dences, and condominiums 

 Commercial, for buildings like retail shops and office buildings 

 Industrial, for structures like manufacturing plants and warehouses 

 Municipal, for structures like police stations and courthouses 

Master Planning. Master planning is typically used for greenfield 

development projects, or building on undeveloped land—instead of 

modifying pre-existing structures or spaces, you’re starting from scratch. 

This type of urban planning envisions a future state for a given space, and 

what it will take to achieve that vision. Urban planners must consider the 

required zoning (from your land-use plan) and infrastructure to make the 

project possible, such as residential and commercial land, transportation 

considerations, road locations, etc. They must also plan the location of urban 

amenities such as community facilities, schools, parks, and the like. 

Urban Revitalization. In contrast to master planning, urban revitaliza-

tion focuses on improving areas that are in a state of decline. The exact 

definition of a declining area will differ from city to city—for example, areas 

that have a troubling number of failing businesses or a stagnant or decreasing 

population growth. The improvement tactics city leaders use for revitalization 

will depend on the root cause of decline, and may include things like repairing 

https://www.clearpointstrategy.com/government-strategic-plan-examples/
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roads, developing infrastructure, cleaning up pollution, and adding to parks 

and other public spaces, etc. 

Economic Development. Economic development is about identifying 

areas of growth to foster greater financial prosperity within the city, 

specifically by enticing companies to build or move offices there. 

Subsequently, those companies then hire local talent and drive commuter 

traffic to the new office. More workers dining at local restaurants for lunch, 

getting gas at nearby gas stations, and stopping by local grocery stores on the 

way home will boost visibility and spend in the area. 

Environmental Planning. Environmental planning is a type of strategic 

development that emphasizes sustainability. Considerations for this type of 

urban planning include air pollution, noise pollution, wetlands, habitats of 

endangered species, flood zone susceptibility, and coastal zone erosion, along 

with a host of other environmental factors dealing with the relationship 

between natural and human systems. 

Infrastructure Planning. Infrastructure planning deals with the 

fundamental facilities and systems that serve a city and its people, and how 

those facilities can support goals laid out in the strategic plan. This type of 

urban planning covers: 

 Public works infrastructure such as water supply, sewage, electric-

ity, and telecommunications 

 Community infrastructure such as schools, hospitals, and parks 

 Safety and transportation such as roads, police, and fire facilities 

As we can see from the above urban planning concepts, good planning 

takes a lot of work. But when done correctly, planning at the city, county, and 

state levels can have a positive, lasting impact on the community. 

 

 

COORDINATE SYSTEMS IN GEODESY 

 

Yurchenko D.M. 

Supervisor- Lukianova H.V., Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor   

 

Сoordinates characterize the planned position of a point on the surface 

of the global ellipsoid, assuming that the surface of the geoid coincides with 

the surface of the ellipsoid. Knowing the coordinates, you can determine the 

position of a point on the earth's surface. 

Geographic coordinate system. Geographical coordinates - a 

generalized concept of geodetic and astronomical coordinates, when the 

deviation of the plumb line is not taken into account; when determining 
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geographic coordinates, the Earth is taken as a sphere, and not an ellipsoid of 

rotation. Geographic coordinates - latitude and longitude, angular values that 

determine the position of a point on the globe relative to the equator and the 

prime meridian. For example, the latitude of the North Pole is 90° N. sh. 

(northern latitude), which means that it is 90° north of the equator. 

Gauss-Kruger Plane Rectangular Coordinate System. The Gaussian 

cartographic projection is a conformal transverse cylindrical projection, in 

which the surface of an ellipsoid is projected under the condition of 

conformality onto a cylinder wrapping the Earth across its axis of rotation, 

i.e. the generatrix of such a cylinder is perpendicular to the minor axis of the 

earth's ellipsoid. Flat rectangular coordinates are much easier to work with 

than ellipsoidal latitudes and longitudes. Therefore, over the past few 

centuries, many mathematicians studying the geometry of the Earth have 

been looking for ways to introduce and use such systems of flat rectangular 

coordinates that would make it possible to describe the planned position of 

points on the entire earth's surface, and not just on its limited areas. 

Polar coordinate system. In engineering geodesy and topography, the 

system of polar coordinates is still very often used to describe the planned 

position of terrain points.  In this coordinate system, the origin is some point 

on the horizontal coordinate plane, called the pole. A straight beam passes 

through the pole in the same plane, called the polar beam or polar direction. 

Accordingly, the position of any other point on the plane in such a coordinate 

system is determined by the following two parameters: 

• polar distance - the length of the radius vector to the determined point 

from the pole point; 

• polar angle, the angle that this radius vector makes with the polar 

direction. 

System of geocentric spatial rectangular coordinates. The system of 

geocentric spatial rectangular coordinates (or geocentric system of spatial 

rectangular coordinates) is used in satellite geodesy and in the study of the 

figure of the Earth as a whole, as a planet. The geocentric system of spatial 

rectangular coordinates is immovable; it is rigidly connected with the body 

of the Earth and rotates with it. Such a system is used mainly for writing 

equations of surfaces of various reference ellipsoids and normals to them, as 

well as for solving these equations in coordinate form. In the same coordinate 

system, orbits and location coordinates are calculated at each specific 

moment of geodetic and navigation satellites. And in it, using such satellites, 

the coordinates of various movable and immovable objects in near-Earth 

space are determined. 

When solving many geodesy problems covering large spaces, we use all 

of the above coordinate systems. They help us navigate in space, determine 
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the coordinates of points for further geodetic processing and the creation of 

large geodetic networks.  

 

 

TOURISM IN FRANCE 

 

Mikulin M.A. 

Supervisor – PryanitskaV.B., Senior Teacher 

 

France is a beautiful country of Western Europe, country with  historical 

heritage and uncountable amount of architectural miracles such as its well 

known Eiffel Tower, Notre Dame De Paris and many other attractions. In my 

personal opinion, France is the country that everyone should visit at least once 

in his life. And I would like to tell you why and prove my point.  

Let's have a look at Paris as an example of awesome architecture and a 

good place to spend your holidays at. Many people consider Paris being the 

most romantic city in the entire world, beautiful sights of architectural 

miracles such as Eiffel Tower, The Louvre Museum, Notre Dame Cathedral, 

numerous parks, cool gardens and nice food. Speaking of food, some people 

I know personally went to Paris just to try French cuisine which is honestly 

pretty weird but I can't blame them for what those people say. To prove how 

good the French are at cooking, they even invented so called Michelin Star 

rating system that measures the quality of the best restaurants all over the 

world or whatever. And  beef cooked with red wine and mushrooms in 

expensive Parisian restaurants sounds too good to be true considering not 

always good quality of meals in our restaurants. So, we move on to the next 

reason why should people visit Paris, and it's shopping opportunities. 

Whether you want to buy yourself a fancy suit or just a few small souvenirs, 

Paris won’t disappoint you. The most famous place to shop in Paris is Avenue 

des Champs-Élysées by the way, this 2 KM  long avenue is packed with 

restaurants, some small shops and even theaters, I would say a big maze it is. 

I also can’t fail to mention  the art collection of Paris, well known Louvre has 

about thirty thousand pieces of art and is also home for Mona Lisa, known in 

every corner of the world. It's really fun to imagine how many opportunities 

tourists have there, from taking a walk down the old fashioned streets to 

hanging around luxury clothing stores. It all requires cash for sure, even a 

flight one way there costs much like anything else. But yet I think it would 

be really nice to explore this city, if not for things to buy then for your own 

joy and curiosity.  

Today we had a brief trip through  Paris which is one of many cities of 

France which also means there's much more to see in other cities, some 
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people may not like this country some might adore but definitely the thing is, 

it's always interesting to explore the world and my suggestion for everyone 

to start off  in France if you're planning on going elsewhere on your holidays. 

I haven't been there yet but when I start making money I will go there right 

away.  

 

 

ECOLOGICAL PROBLEMS CAUSED BY THE OIL AND GAS 

INDUSTRY 

 

Kuzmichov B.V. 

Supervisor – PryanitskaV.B., senior teacher 

 

Having started the exploitation of oil and gas fields, people did not think 

about the consequences of the intensive extraction of these natural resources. 

The great danger is the use of oil and gas as fuel. 

Oil and gas production is strictly controlled by the state. The problems 

of the regions where deposits are being developed are very acute. Moreover, 

it is worth mentioning the constantly arising issues related to waste disposal. 

Also, the “leading positions” are occupied by the problems of the 

preservation of the habitat and the reduction of flora and fauna. When these 

products are burned in the atmosphere, large amounts of carbon dioxide, 

various sulfur compounds, nitrogen oxide, etc. are released. 

The negative impact on the environment is primarily associated with the 

mistakes that are made during oil production and the lack of proper control 

over the production process. In the course of drilling wells, laying pipelines, 

burning fuel oil, as a result of accidents on tankers, etc. part of the oil comes 

to the surface of the earth and spills. In addition, everyone knows that a huge 

amount of exhaust gases from cars is released into the atmosphere, and they 

are a product of gasoline processing, which, in turn, is obtained from oil. 

A decrease in the amount of oxygen and an increase in the content of 

carbon dioxide, in turn, will affect climate change. 

Carbon dioxide molecules allow short-wavelength solar radiation to 

penetrate the Earth's atmosphere and block infrared radiation emitted from 

the earth's surface. 

Atmospheric pollution is fraught with another danger - it reduces the 

amount of solar radiation reaching the Earth's surface. 

Add to all of the above, the clearing of the territory for the installation 

of drilling equipment: hectares of forests are being cut down, which is why 

the ecosystem is changing dramatically. The site is filled with “garbage”: 

building materials, waste, waste products, special equipment, which also 
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negatively affects the environment. At the same time, pumping oil from the 

bowels leads to the movement of soil layers. 

The main cause of environmental pollution is that people, using oil, 

make mistakes and do not fully control the production process, due to which 

part of the oil comes to the surface or spills, polluting everything around. 

Damage to nature is inflicted in such cases: 

 when drilling wells; 

 during the construction of pipelines; 

 during the combustion of fuel oil; 

 when oil products leak onto the ground; 

 when spilling liquid in water bodies, including during an acci-

dent on tankers; 

 when dumping oil-derived products into rivers and seas; 

 when using gasoline and diesel fuel in cars. 

To avoid many of the problems of the oil industry, it is necessary to 

reduce the amount of its use, improve production and processing technologies 

in order to reduce the risk of environmental pollution by oil products. 

Environmental safety is a kind of environmental responsibility of an 

enterprise whose specialists develop local and global programs for 

environmental protection. 

 

 

PROSPECTS FOR THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS 

DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

Selivanov S. S. 

Supervisor- Havrylova O.V., senior teacher  

 

According to the 2017-2019 study, hotels provide tourists with services 

not only for their accommodation, but also a wide range of other services, 

such as eating in a restaurant, providing meeting rooms, purchasing transport 

tickets, calling a taxi, sightseeing services, organizing entertainment, selling 

souvenirs and other goods. In the hotel and restaurant business, five hotel 

locations are considered: city center, Airport, suburban area, resort, highway.  

The main factor that attracts foreign companies engaged in the hotel and 

restaurant business to Ukraine remains the low level of market saturation and 

high demand for hotel services. The importance of the hotel and restaurant 

business lies in the fact that this industry forms the scope of work for tourism, 

transport, retail, public catering, insurance, culture and art, architecture and 

design, excursion services, advertising industry. 
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Let's look at some of the problems of the hotel and restaurant business: 

first, it is an economic crisis, second, shortcomings in the financial and 

banking system, third, limited solvency of the population, and fourth, an 

imperfect tax system. The legal framework does not meet the requirements 

of today, there are no instructions and other regulatory documents that would 

be logically interrelated and do not contradict each other.  

Some promising areas of this industry can be offered: the need to create 

optimal regulatory frameworks for infrastructure development; creating 

favorable conditions for investment training and introducing real mechanisms 

to encourage the construction and reconstruction of hotels; creating 

appropriate conditions for the development of foreign and domestic tourism; 

promoting the development of the hotel and restaurant business, as well as 

improving the quality of travel services provided; implementation of 

measures to strengthen the positive image of Ukraine and form an effective 

marketing strategy in the main foreign travel markets; promoting the creation 

of additional jobs and expanding temporary employment in the tourism sector 

by supporting the development of a network of small and youth hotels 

(hostels); ensuring the creation of safe conditions for the implementation of 

tour travel, personal safety of tourists, providing them with prompt medical, 

technical and legal assistance. 

 

 

KEY ASPECTS OF AN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

AUDIT 

 

Palyukh An. K. 

Supervisor- Havrylova O.V., senior teacher  

 

An occupational health and safety audit is an independent examination 

conducted in order to identify, assess and minimize health and safety risks of 

an enterprise in compliance with legislation in the field of occupational safety 

and industrial safety. In general, this is a system of measures that collect 

information about certain components of the functioning of the enterprise 

system (in our case, we are talking about the labor protection system) and 

draw conclusions that assess the state and determine the shortcomings and 

methods for their elimination. It consists of different directions. The main 

ones are: fundamentals of home medical care, modeling in civil security and 

law. 

The basics of medical care are the simplest actions of emergency 

medical measures that help to save a person's life before his arrival at a 
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medical institution. In case of accidents at work, it is worth knowing how to 

help a person. When investigating such incidents, it is also important to take 

into account the correctness of first aid. It is important to clearly determine 

the condition of the victim, so as not to provide the wrong help and not to 

harm health. 

Modeling in civil security helps to solve the issues of foreseeing, 

preventing and managing hazards.  In this area, it is important to be able to 

correctly set tasks, develop analysis and research tasks, conduct experiments 

and analyze the results. Modeling can be material, informational, 

mathematical and symbolic.  Each of them has a different meaning in this 

area. For example, mathematical modeling is modeling in which the study of 

an object is carried out using a model formulated in the language of 

mathematics.  But, sign modeling is modeling that uses sign transformations 

of any kind as models: diagrams, graphs, drawings, formulas, character sets. 

That is, each of them is used in different situations to achieve results. 

The law helps to realize their rights and obligations as a member of 

society, to be aware of the values of civil (free, democratic) society and the 

need for its sustainable development, the rule of law, human and civil rights 

and freedoms in Ukraine. The Law of Ukraine "On Labor Protection" of 

October 14, 1992 defines the main provisions for the implementation of the 

constitutional right of citizens to protect their life and health in the course of 

work. 

Conducting an occupational safety audit has certain benefits in the 

enterprise: 

• analysis of the actual state of operation  

• prevention of unnecessary costs for the elimination of the 

consequences of accidents at the enterprise 

• identification of hazards and reduction of risks from their influence 

• prevention of injuries, accidents and occupational diseases at the 

enterprise 

• prevention of avoidance of financial responsibility for non-compliance 

with labor protection legislation 

• increase of social trust, image on the part of investors, public 

authorities to a business entity 

Since the objectives of the audit can be different, the audit itself on labor 

protection and industrial safety can be performed in various ways and in 

different volumes. 
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NATURAL TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION 

 

Lyashko G. S. 

Supervisor- Havrylova O.V., senior teacher  

 

It is important to note that the natural technosphere is not an artificial 

structure, but a natural, natural stage of scientific and technological 

development of mankind. 

The concept of convergence (the process of information or 

convergence) says that science reduces all parts of disparate knowledge into 

a whole - in the conscious Natural. We will be able to immediately form the 

techno-style of the New Age, according to the principles of how everything 

we do “man-made” would pass natural selection. We will know and 

consciously apply the principles of vitality, balance and harmony of Nature. 

The development of Natural Technologies is just beginning, and we are 

at the beginning of a new civilization 

Examples of Natural Technologies are available at various micro and 

macro levels. 

The development of Natural Technologies is in the sections that our 

university is engaged in: in household and economic engineering, social, 

spheres. 

First of all, these are the Standards of Natural Proportionality Steps. 

Grass refers to shrubs, as shrubs refer to trees - there is a rule of collecting 

parts for the whole body, which has its own characteristics in each size group. 

That is why the “design” of herbs differs from the “design” of shrubs and, 

moreover, trees. 

The standards also apply to factors of constant and variable sizes. In 

Nature there are dimensions that seem to be fixed, and there are dimensions 

when Nature “jumps”. There are a number of typical examples of this, such 

as lightning strikes or the abrupt growth of bamboo, which were filmed on 

camera and scrolled in fast mode. 

Create an engineering object from variable sizes and you will get an 

object that carries a state of destruction, the urge to change. 

The most important theme of the Standards of Nature is the peculiarities 

of the formation of space. 

Natural technologies in construction are, today, our favorite field. 

Innovative opportunities allow to compose ideal, from the point of view of 

Nature, berth and bedroom, houses, households, temples, temple complexes, 

villages and cities of the future, new capitals, in them people will feel as in 

Nature, in his native environment. 
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It should be noted that the “health” of high-rise construction strongly 

depends on the methods of nature, and it is impossible to create the tallest 

skyscraper in the world, or a network of tallest skyscrapers without the 

application of Nature Standards. It’s like building "mined" houses which can 

explode at any time. It is too dangerous to violate natural proportions and 

natural standards in large steps. 

Now it is more important than ever to start applying natural technologies 

in all spheres of your life. Soon the world will change forever, and natural 

technologies will become the basis of a new world order. 

 

 

THE HOSPITALITY INDUSTRY AS AN ECONOMIC SYSTEM OF 

A REGION 

 

Havrylenko An. An. 

Supervisor- Havrylova O.V., senior teacher  

 

The tourism industry occupies an important place in the economy of 

most countries. Its development represents a vast job market. In practice and 

in theory, the concept of "hospitality industry" is widely used. In a market 

economy, the hospitality industry is understood as entrepreneurial activity in 

the service market related to serving guests. 

When a person travels, he needs rest and, accordingly, a place where he 

can spend the night - for this, the next segment of the tourism industry is 

needed, which are enterprises providing accommodation services (hotels, 

motels, boarding houses, holiday homes, etc.).Therefore, an important place 

in the tourism industry is occupied by the hotel complex, the wide and diverse 

nature of which also includes elements of related sectors of the industry, such 

as food, recreation and entertainment, etc. 

Today, the hospitality industry is the most powerful economic system 

of a region or a tourist center and an important component of the tourism 

economy. The hospitality industry consists of various means of collective and 

individual accommodation: hotels, hotels, motels, youth hostels and hostels, 

apartments, tourist shelters, as well as the private sector involved in the 

accommodation of tourists. 

In most cases, the choice of a hotel depends on the price and location, 

which plays a particularly important role for foreign guests. 

The most important hotel services are the availability of amenities in the 

room, free breakfast, the presence of a restaurant in the hotel, daily cleaning 

and change of linen, as well as the possibility of washing clothes. The 

presence of a TV and telephone in the room and a gym in the hotel are also 
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considered important. The main disadvantages of hotel service are high prices 

and not always friendly staff service. 

In turn, hotel businesses often face the problem of low occupancy. The 

full load of hotels is mainly due to various kinds of official, cultural and 

sporting events, which, unfortunately, do not happen so often. Therefore, the 

main "supplier" of guests for hotel enterprises remains inbound tourism, but 

it is not up to the mark and few tourists still come to us. 

 

 

PLACES OF INTEREST IN UKRAINE  

 

Kurashova A.O. 

Supervisor – Anisenko O.V., senior teacher  

 

At the present stage, tourism has become of great significance, and for 

the rapid pace of development, it has been recognized as an economic 

phenomenon of the twenty-first century. More and more countries are 

actively involved in the process of tourist development of geographic space 

in recent years, and Ukraine is not an exception.  

Tourism is the temporary short-term movement of people to 

destinations outside the places where they normally live and work, and their 

activities during the stay at these destinations. 

Tourism is one of the biggest businesses in the world. There are nearly 

800 million international tourist arrivals every year. It employs, directly or 

indirectly, from A to Z, from airport cleaners to zookeepers, and includes bar 

staff, flight attendants, tour guides, and resort reps. Tourism is a huge part of 

the economy of many countries. 

Tourism is a fast-growing business. When Thomas Cook organized his 

first excursion in 1841, he probably didn't know what he was starting. Key 

developments in the last 150 years have led to the rise of mass tourism. 

Tourism is a powerful and sometimes dangerous force in the modern 

world.  

Tourism creates many good jobs and careers, but it also produces many 

poor and badly paid jobs. Tourism can help to protect environments and 

animal life, but it can also damage them. Tourism can save cultures and the 

local way of life, but it can also destroy them. 

Tourism is one of the biggest industries in the world. It is perhaps also 

the most important. 
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USING PODCASTS FOR LEARNING ENGLISH 

 

Shevchenko Yu.A. 

Supervisor –Anisenko O.V., senior teacher 

 

The word “Podcast” is a combination of the words “iPod” and 

“broadcast”. Podcasts are digital audio or video files, which are produced in 

a series. Simply, podcasting allows you to download digital media files onto 

your computer and mp3 player. Once you know which shows you like, you 

do not have to go looking for them. You have the benefit of being able to 

subscribe to your favourite podcasts via an RSS feed (which I will explain 

later). Once you have found a podcast you would like to listen to or to watch 

regularly, you can simple subscribe to the feed, by using software called 

“podcatcher” or “podcast aggregator” (such as Apple’s iTunes). These 

programs will automatically download the latest shows, and you can listen to 

them on your computer or portable music player. So no time is wasted visiting 

several websites to check out your favourite shows. The podcast simply 

comes to you. 

Many podcasts have basically normal contents. Everyday people talking 

about things that interest them with a bit of music mixed in. Others presenting 

the latest interesting news on a particular topic, interviews with interesting 

people, or recordings of interesting presentations. 

The birth of podcasts 

Podcasts and podcasting were born early in the millennium. Podcasting 

developed because new web-based technology could distribute and provide 

access to audio files. Another reason was the boom of small personal devices 

for playing audio. The visual aspects came a little later. 

There are three categories of podcast: 

- Audio podcasts contain sound only. 

-  Video podcasts contain sound and visuals, such as moving and still 

pictures. 

- Enhanced podcasts are an extended version of audio podcasts 

capable of displaying additional information such as still images, weblinks 

and chapter markers. 

You can find podcasts all over the Internet. Podcast directories are an 

essential tool for finding new podcasts. The most popular directory of 

podcasts is Apple’s iTunes Store. iTunes provides all of the functionality of 

finding, subscribing and downloading podcasts within the program itself. 

You can search for podcasts by name or genre (comedy, politics, film, 

education, and so on), and you can listen to shows right from the directory by 

simply clicking the name of the podcast. 
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THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE 

 

Stolna O.A 

Supervisor- Semenova L.V., Senior teacherr  

 

The development of modern society takes place in the era of 

informatization, characterized by the use of information tools in many areas 

of human activity, including in the field of education.  

Multimedia technologies contribute to the development of personal 

qualities of students and the variability of school education. The inclusion of 

these tools in the educational process ensures active creative mastery of the 

subject by students, allows them to present the material at a higher quality 

level. Their application opens up new opportunities in the organization of the 

educational process, especially for the education of primary school children, 

for whom educational and play activities are leading at this age stage. 

Multimedia learning tools can be divided into technical means 

(computer, interactive whiteboard, multimedia projector, mobile devices, 

audio and video recorders, the Internet), as well as software and electronic 

educational resources (electronic training programs, electronic textbooks, 

simulators, encyclopedias and reference books). 

The use of multimedia in foreign language teaching allows students to 

communicate in a foreign language with their peers living in the country of 

the target language and to exchange information about the culture and 

traditions of their countries, i.e. to acquire baseline knowledge and broaden 

students' horizons. 

The use of multimedia means increases the memorability of information 

up to 40-50%, unlike conventional verbal descriptions, explanation. 

In conclusion, the inclusion of various types of multimedia technologies 

in the educational process makes it interesting and productive in the process 

of learning new material or fixing it in practice. The students who are 

interested, even the most disinterested in language learning do not notice that 

they are learning, they are actively involved in the process of searching for 

knowledge. 

Multimedia practical lessons make it possible to combine an incredible 

number of interesting tasks in one session, involving more and more students. 

The directions for the future work are considered in the creation of computer-

based multimedia software using an available interface for both teachers and 

students. 
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MODERN BRITISH SLANG 

 

Omelchenko A.I. 

Supervisor  Semenova L.V., senior teacher  

 

Slang is a set of special words or new meanings of already existing 

words, used in different groups of people (professional, social, age and so 

on). 

In English lexicography the term “slang” became widespread around the 

beginning of the XIX century. The etymology of the word seems to be a 

matter of dispute.  

The notion of “slang” is mixed with such notions as “dialectism”, “jar-

gonism”, “vulgarism”, and “colloquialism”. 

Many words and phrases that began their existence as slang words have 

now become firmly established in the literary language.  

In contrast to colloquial expressions, slang is also actively used in their 

speech by educated people, representatives of a certain age or professional 

group (e.g. aka or ZY in computer slang). Slang is often used to emphasize 

one's belonging to a certain group. A well-known example of this is youth 

slang. 

In terms of its functionality, slang is also related to controlled languages, 

in particular simplified technical languages, but slang is not usually subject 

to strict formal regulation and reflects the development of spoken language. 

Students need a simpler and more familiar way of learning English, such 

as slang, to make it interesting.   

Slang can replace large terms, complex words and in the future will help 

to communicate with native speakers in a simple way.  

In everyday life, slang even among world celebrities, and they use it in 

interviews or in TV shows. It is worth getting acquainted with British slang 

words. Let us give some examples: “gobby” is used to describe someone who 

talks a lot and has a lot of opinions, and not necessarily in a good way; “ban-

ter” – making jokes usually at the expense of someone else, but all in good 

fun - lighthearted teasing. If someone has good banter they’re usually popular 

and popular; ”dodgy” is used to describe someone a little suspicious or 

questionable. For example, we can use this word when we talk about food 

with an expiring shelf life, and also when we talk about a person we consider 

just as questionable. А few examples of which celebrities use slang: actor 

Tom Hardy, known for his main part in the film “Venom”, uses phrase: «do 

one's nut in» – to be extremely angry; “numpty” – a stupid or silly person. 

His interview about this can be viewed on the website “Vanity Fair”. The 

next celebrity who uses British slang is Emily Ratajkowski. In an interview, 
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she explained several words such as: “cuppa”– a cup of tea; “rat-arsed”– ex-

tremely drunk. 

А lot of such words that will help to communicate more easily and mem-

orize English faster. English does`t stand still and together with slang it will 

be possible to move along with modern improved and simplified English. 

Two things you definitely need when travelling to the UK are: 

knowledge of the language and slang expressions. 

Youth slang is the most dynamic, emotionally rich and bright compo-

nent of the vocabulary of the English language. 

Different parts of the same country or even the same city may have dif-

ferent slang. So, it is not surprising that, for example, London slang may be 

quite dissimilar to the slang of other English-speaking countries in the whole. 

 

 

THE IMPORTANCE OF LOGISTICS IN BUSINESS 

 

Alionov Ye.A. 

Supervisor  Makoviei R.H., senior teacherr 

 

Today, efficient logistics and transportation system are important 

prerequisites of the development of any economy. In modern competitive 

environment, it is not enough to offer a product that meet customers’ 

requirements. The way of its delivery is also very important. The art and 

science of delivering goods with speed and precision can help businesses 

operate more efficiently, lower costs and gain new customers. 

Logistics has evolved throughout the centuries to become an integral 

part of every business. Logistics has been performed since the beginning of 

civilization. Raw materials and finished products had always to be moved, 

though on a small scale. Gradually, people began moving from rural to urban 

areas; the geographical distance between the point of production and the point 

of consumption increased considerably. 

There was a time when companies used to develop a product range, plan 

their distribution channels, schedule marketing campaigns and deliver the 

finished product to their retailers themselves. However, since the early 1990's 

logistics operations have become much more complex. The global logistics 

market has grown radically over the years. 

The major benefits of efficient logistics operations can be summarized 

as follows: 

• Cost savings by centralizing inventory management. 

• Faster order fulfillment by relying on a global transportation network. 

• Improved cash flow. 
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• Flexibility to change distribution patterns for new products based on 

ever-changing customer demands. 

The main customer groups (market segments) served by the logistics 

industry are the following: 

• Parcel and documents express delivery services. 

• Freight by air, ocean, road or rail. 

• Warehousing and distribution. 

• Supply chain solutions. 

Logistics is one of the spheres, which still have potential as far as 

improving performance is concerned. There are large unused capacities in 

logistics processes in terms of cost reduction and quality of service. 

 

 

SEAPORTS – IMPORTANT TRANSPORT HUBS  

 

Vynohradenko P.O. 

Supervisor  Makoviei R.H., senior teacher 

 

Seaports are important interfaces in the supply chain between sea and 

land transportation. Seaports are points of convergence of inland and coastal 

transportation systems. Some seaports are primarily focused on cargo and 

commercial trade, while others cater to passenger boats like cruise ships; 

many seaports provide facilities for a mix of uses. Seaports are responsible 

for ensuring safe navigation and proper operation within the port including 

registration of vessels issue and check-up of ship’s papers, clearance of 

vessels, organization of pilotage and towage service, environmental control, 

etc. 

A typical seaport includes equipment and facilities for handling and 

storing cargo: water areas, land territories, warehouses and open storage 

facilities, passenger terminals, cranes, approach ways for railway and motor 

transport. Ship building and repair companies are typically located near ports 

for the convenience of their clients. 

Seaport management controls various port operations such as 

embarking, disembarking and transferring of passengers and crew, loading / 

unloading and trans-shipment of cargo to and from vessels, storage and 

warehousing of merchandise on land and stevedoring to and from vessels, 

etc. 

The main production units of the seaport are cargo handling complexes, 

where all loading and unloading operations are carried out. The complexes 

specialize in handling specific types of cargoes: general cargo, timber, coal, 

containers, etc.). Each cargo handling complex comprises terminals, 
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stevedore gangs, traffic control service, warehouse and open storage 

personnel. To facilitate and improve seaport management ports are provided 

with information computing centers that are equipped with up-to-date 

sophisticated computers. As a result, a lot of problems are solved by 

computers that help process vast amounts of information and in this way 

facilitate he cargo transportation by sea. As a result, business entities and 

further consumers can obtain the required goods to satisfy their demands. It 

should be noted that without seaports the commerce would be impossible 

since the water transport is considered to be the cheapest. Seaports can found 

on practically all continents of the world. They help create a great number of 

jobs. Our country also has seaports on the Black sea. They perform very 

important functions for the country’s economy.  

 

 

MODES OF TRANSPORTATION IN LOGISTICS 

 

Babych A.V. 

Supervisor  Makoviei R.H., senior teacher 

 

Logistics refers to the transportation of merchandise - raw materials or 

finished products - from the point of production to the point of final 

consumption. Different modes of transportation - road, rail, water and air - 

can be used for the effective management of merchandise. Every mode of 

transportation requires a different set of infrastructure, type of vehicles, 

technological solutions and regulations. All modes of transportation have 

different costs, service and transit times. 

There are the following types of cargo (freight): a) general cargo (goods 

packed in boxes); b) bulk cargo (large quantities of cargo, e.g. sand); c) bulky 

cargo (large individual items, e.g. cars). A consigner (someone who ships 

goods) chooses how to send the consignment (these goods) to the consignee 

(someone who receives these goods) by water, road, railway, air. 

Road transportation is one of the most basic and historical means of 

transportation. Road transport is the main means of transport in the European 

Union for both passengers and goods. Today, the European Union has almost 

one vehicle for every two residents, and road freight traffic represents more 

than two thirds of the total tonnage. There are many different types of 

vehicles, although trucks are typically used for carrying or delivering freight. 

Road transportation offers a relatively lower cost compared to other logistic 

forms and has a widely recognizable and flexible route. However, 

transportation by road takes a relatively longer period of time than other 

means of transportation. Besides, it offers a limited capacity. Road transport 



 

 

75 

is most often used for comparatively inexpensive, non-perishable items or for 

shorter distances. 

Rail transport is a means of conveyance of passengers and goods by way 

of wheeled vehicles running on rails. It is also commonly referred to as train 

transport. Rail transport uses freight trains for the delivery of merchandise. 

Freight trains are usually powered by diesel, electricity and steam. A 

freight train hauls cargo using freight cars specialized for the type of goods. 

Freight trains are very efficient, with economies of scale and high energy 

efficiency. However, their use can be reduced by lack of flexibility, if there 

is a need for trans-shipment at both ends of the trip due to lack of tracks to 

the points of pick-up and delivery. Container trains have become the 

dominant type in the US for non-bulk haulage. Containers can be easily trans-

shipped to other modes, such as ships and trucks, using cranes. 

Passenger trains are part of public transport; they can perform a variety 

of functions including long distance intercity travel and local urban transit 

services. 
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СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

 

Керівник – к.і.н., доц., зав. кафедри історії і культурології Яцюк М. В. 

Секретар – Студентка 1 курсу ННІ ЕіМ Михальченко С. В. 

 
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В 

ІСТОРІЇ 

 

Михальченко С. В. 

Керівник – к.і.н., доц. Яцюк М. В. 

 

Галицько-Волинське князівство відігравало важливу роль не 

тільки в історії України, але й впливало на розвиток інших європейсь-

ких держав. Не дарма воно славилося своїми могутніми правителями. 

Галицько-Волинське князівство існувало рівно півтора століття – з 

1199 по 1349 рік. На чолі держави були князі трьох династій – Рюрико-

вичі, П’ясти та Гедиміновичі. 

До утворення єдиної держави Галицьке та Волинське князівства іс-

нували самостійно. Це було ще в епоху Київської Русі. Спочатку Гали-

цьке князівство було могутнішим, що сталося внаслідок вмілої та розу-

мної політики князя Володимира та його сина також князя Ярослава. 

Люди дуже поважали особливо Ярослава та дали йому прізвисько – Ос-

момисл. Він також дбав про дипломатичні стосунки Галицького князів-

ства з іншими державами. Це була одна з причин того, що він видав 

свою доньку заміж за угорського правителя. Галицьке князівство зазна-

вало найбільшого розквіту за часів Ярослава, але після його смерті воно 

втратило свою могутність через часті міжусобні перепалки галицький 

бояр всередині держави. 

На відміну від Галицького князівства Волинська держава була спо-

чатку представлена великою кількістю невеличких відокремлених одне 

від одного князівств. Тільки князь Роман Мстиславович зумів об’єднати 

розрізнені князівства в єдине Волинське, та саме за його ініціативою до 

Волинського князівства приєдналося Галицьке. Так і утворилася могу-

тня Галицько-Волинська держава. 

1199-1205 роки – час правління князя Романа Мстиславовича на 

галицько-волинських землях. Роки правління Романа Мстиславовича 

можна віднести до найкращого часу для Галицько-Волинської держави. 

Він охороняв князівство від ворогів та розширював кордони. Отже, він 

переміг у боротьбі з польськими, полоцькими та литовськими князями, 

підкорив бояр всередині держави та приєднав деякі Київські землі до 



 

 

77 

свого князівства. Все це сприяло економічному та культурному розви-

тку Галицько-Волинської держави. 

«Добрий порядок» на Русі став однією з головних реформ Романа 

Мстиславовича. Він мав прояв у припиненні міжусобної боротьбі кня-

зівств та організації центральної ради в Давньоруській державі. Також 

«добрий порядок» знаходив своє відображення у процесі вибору прави-

теля. Адже в процесі вибору великого князя брали участь шість прави-

телів таких князівств, як суздальське, чернігівське, галицько-волинське, 

смоленське, полоцьке і рязанське. 

Роману не вдалося отримати ухвалення його пропозиції передати 

престол старшому синові, бо раніше в історії українських князі завжди 

поділяли землі між всіма синами. Роман же боявся того, що Галицько-

Волинська держава може поділитися на 2 самостійні, якщо правителями 

стануть його сини. 

У 1238 році під Дорогочином сталася вирішальна битва між Дани-

лом та тевтонськими лицарями. Тоді Данило Галицький став князем. У 

1239 році Данило Романович приєднав до Галицько-Волинської дер-

жави землі київські. А після нападу монголо-татарів він був змушений 

платити їм данину. В той самий час це дарувало йому спокій та впевне-

ність, що Золота Орда не буде робити набіги на землі його держави. 

Однак Данило Галицький не збирався підкорятися монголо-тата-

рам та зробив наступне: уклав договір з королем Угорщини; домовився 

з Папою римським про хрестовий похід проти монголо-татар; будував 

нові міста (Львів та Холм утворилися саме в цей період); організовував 

війська; робив укріплення старим містам. 

Данило Галицький користується великою повагою істориків як ро-

зумний правитель, проте він не зумів досягти мети своєї антимон-

гольскої кампанії – визволити Галицько-Волинську державу від мон-

голо-татар. Вони увійшли в міста та змусили князі зруйнувати всі укріп-

лення та платити їм подалі данину. Це дуже погано вплинуло на Данила, 

пошкодило йому здоров’я та навіть спричинило його смерть в 1264 році. 

У Львові є пам’ятник Данилу Галицькому на коні, адже він – засновник 

міста. 

Після смерті Данила відбувається поступове ослаблення Галицько-

Волинського князівства. Хоча в князівстві правили спадкоємці Данила, 

фактично держава втрачала минулу могутність. Вся політика князів ви-

ходила з залежності держави від Золотої Орди. Для цього князі мали 

спрямовувати свою зовнішню політику на дипломатичні відносини з 

Польщею, Литвою та Тевтонським Орденом, що дозволяло бути неза-

лежними від монгольських ханів. 
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Князь Юрій ІІ Болеслав став останнім князем Галицько-Волинсь-

кої держави. Він наполовину був поляком, і до правління був католи-

ком. Він сприяв переселенню німців та інших народів на українські зе-

млі. Зовнішньою політикою Юрія ІІ Болеслава були не задоволені укра-

їнці, і в результаті невдоволені бояри отруїли князя. На престол Гали-

цько-Волинської держави увійшов литовець Люберт – зять поперед-

ника. 

Таким чином, Галицько-Волинське князівство перестало існувати 

та увійшло до складу Литовського князівства. Після цього польський 

король Казимир Великий розпочав боротьбу за ці землі. Галицько-Во-

линське князівство за 150 років свого існування перетворилося державу 

світового значення. Проте не зуміло протистояти набігам Золотої Орди, 

експансії Польщі, Литви, Угорщини та інших держав. 

 

 

ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ – ЗАХИСНИК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Кириченко Д. Є. 

Керівник – к.і.н., доц. Яцюк М. В. 

 

Данило Галицький − одна із найвидатніших постатей в історії Ук-

раїнської держави. Князь Галичини і Волині, а також король Русі, він 

увіковічнив своє ім’я як мудрий правитель і талановитий полководець. 

Тому не дивно, що сьогодні він вважається національним героєм, а його 

пам’ять всіляко вшановується. 

Майбутній володар галицько-волинських земель народився у 1201 

р. Він був сином князя Романа Мстиславовича, який помер через декі-

лька років після його народження, залишивши вдову з двома малоліт-

німи синами. У ті часи боротьба за престол була особливо жорстокою, 

тому мати,  щоб не наражати дітей на небезпеку, переїхала разом з ними 

до Кракова. Звідти Данило подався в Угорщину, де виховувався при ко-

ролівському дворі наступні 6 років.  

У 18-річному віці юний нащадок Мстиславовичів зайняв князівсь-

кий престол у Володимирі. У своїй діяльності він перш за все мав на 

меті об’єднання Галицько-Волинського князівства. Проте через внутрі-

шні протиріччя між князями йому вдалось здійснити це лише у 1238 р., 

коли він захопив Галич. Згодом його волі підкорився і Київ, однак сто-

лицею Данило Галицький обрав місто Холм, де було менше боярів та, 

відповідно, менше сварок між ними. 

https://myukraine.org.ua/galicko-volinske-knyazivstvo/


 

 

79 

Окрім того, що князь всіляко зміцнював країну зсередини, він про-

водив також активну зовнішню політику. Період його правління увінча-

вся низкою вдалих походів проти татар, поляків, ятвягів. Зокрема, за-

вдяки перемозі у битві з польським військом під Ярославом у 1245 році, 

князю вдалось повністю відвоювати Галичину, і таким чином максима-

льно розширити кордони держави. 

У боротьбі проти Золотої Орди він намагався заручитись допомо-

гою західних лідерів, розраховував на можливість Хрестового походу. 

З цією метою князь у 1254 р. був коронований папою Іннокентієм IV. 

Однак цей крок не допоміг отримати необхідну підтримку, тому дове-

лось боротись з татарською навалою самотужки. 

1264 року король занедужав і помер у Холмі, де був похований у 

церкві святої Богородиці, яку збудували за його життя. 

Біографія князя Галицьких та Волинських земель − це справжній 

літопис постійної боротьби та прогресу. Часи правління короля Данила 

входять до найважчих сторінок української історії. Саме в цей час кня-

зівство роздирали внутрішні міжусобиці, які завдавали великої шкоди. 

Крім того, необхідно було постійно захищатись від зовнішніх ворогів: 

поляків, литовців, угорів та татар. Незважаючи на такі складні умови, 

Данило Галицький зумів досягти значних успіхів та залишити після себе 

вагомий культурний та історичний спадок: під час правління князя було 

засновано одразу декілька нових міст, серед яких Львів та Холм; за ко-

роля Данила Галицько-Волинське князівство стало однією з найрозви-

неніших та найбагатших держав в Європі; у 1246 р. князь заснував Га-

лицьку митрополію, яка з часом перебрала на себе функції та обов’язки 

загальноруського органу церковної влади; Данило провадив активну 

проєвропейську політику, що сприяло розвитку та прогресу у всіх сфе-

рах соціального та культурного життя. 

Коронація Данила Галицького − це одна із цікавих сторінок його 

біографії. Не дивно, що вона до сьогодні викликає великий інтерес у іс-

ториків. Зокрема, багатьох цікавлять факти, що стосуються корони, яка 

використовувалась під час обряду коронації, та до самої смерті князя 

знаходилась у його власності. Досі немає однозначної думки, що ста-

лось із нею після того, як правитель галицьких земель спочив у Бозі. 

Король Данило був непересічною особистістю, тому його життя 

було сповнено інтригуючих ситуацій та особливих подій. Ось лише де-

кілька цікавих фактів про цю видатну особу: він став першим та єдиним 

королем в історії України; одним із його предків по лінії батька був сам 

Володимир Мономах. Серед родичів з боку матері варто відзначити ім-

ператора Візантії Ісаака ІІ Ангела; князь відзначався не тільки гострим 
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і проникливим розумом, але й неабиякою сміливістю. Як описують іс-

торичні джерела, у битві на річці Калка він боровся у перших рядах і 

особисто брав в полон татарських вояків; ще одним підтвердженням хо-

робрості Данила Галицького стала ситуація, яка склалась безпосередньо 

під час облоги містечка Каліш у Польському королівстві. Тоді князь, 

переодягнувшись, проник у місто у вигляді звичайного городянина. Ро-

звідавши настрої, які панували у Каліші, на центральній площі він роз-

крив усім свою особу і запропонував владі здатися. Польські правителі 

погодились підписати договір, завдяки чому ситуацію вдалось врегулю-

вати мирним шляхом. 

 

 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО 

 

Гуцул Д. О. 

Керівник – к.і.н., доц. Жигло В. В. 

 

В основу методології дослідження історичного процесу Михайло 

Грушевський поклав метод індукції на базі теорії факторів - біологіч-

ного, економічного, психічного. 

Суб'єктом історичного процесу вважав народ як національну інди-

відуальність і національну цілісність. Предмет історичного дослі-

дження - народ. Глибинні фактори людської життєдіяльності визнача-

ють смисл історії народу і видатної особи. 

Потреба у національному самовизначенні зумовлює характер між-

національних відносин: вони мусять будуватися на принципах свободи 

і суверенітету кожного народу. Кожний народ має свою історію. Вихо-

дячи з цієї історіософської концепції, Михайло Грушевський виробляв 

концепцію українського народу, що об'єднаний у національну цілісність 

психофізичними та культурними факторами. 

Грушевський виступає в ній як один із засновників і прихильників 

української ідеї. Велика ерудиція в сфері історії, літератури, мистецтва 

дала можливість Грушевському виробити свої розуміння суспільного 

процесу і політичного розвитку. Сутність історіософської концепції 

М.Грушевського ґрунтується в 3 основних поняттях: народ, держава і 

герой в історії. Народу, у М.Грушевського, це поняття метафізики ро-

мантичного періоду, коли як держава – це анархо-соціалістичне по-

няття, і герой в історії відповідає позитивістській концепції, як метод 

пізнання. 
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В народі Михайло Грушевський бачив дієву силу історії. Дослі-

джуючи історію українського народу від висуває ідею “національної са-

мооборони” і “національної смерті”. Вся історія українського народу – 

це пробуджена енергія національного самозбереження перед небезпе-

кою видимої національної загибелі. На такому історичному ґрунті ви-

ростають ідеали українського народу: свобода, рівність і народний ідеал 

справедливості або автономії. 

Розглядаючи еволюцію так званої “класової держави” Михайло 

Грушевський робить висновок, що такий процес характеризується зна-

чним загострення конкурентної боротьби в самій керуючій верхівці за 

владу, відмічає суперечності, які виникають між шарами військовими і 

духовенства, аристократією палацовою і провінційною і т.п. І тут звер-

тає увагу на таку потужну силу, якою виступаю національне почуття. 

В своїх працях М.Грушевський доводить думку про те, що не Ук-

раїна вийшла з Київської Русі, а навпаки Київська Русь стала першої і 

древнішою формною українського життя. 

У соціологічному розрізі М.Грушевський прагне з’ясувати пи-

тання про роль держави в історичному розвитку. Звертаючись до мину-

лого від стверджує, що Київська держава виникла на своєму рідному 

ґрунті і не привнесено варягами, що український народ завжди прагнув 

до соціального і національного визволення, до створення української 

державності. 

 

 

ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ДМИТРА ДОРОШЕНКА 

 

Зайчикова О. О. 

Керівник – к.і.н., доц. Жигло В. В. 

 

Народився Дмитро Дорошенко 8 квітня (за старим стилем 27 бере-

зня) 1882 р. у м. Вільно (нині Вільнюс), де військовим ветеринарним 

лікарем служив його батько Іван Дорошенко.  

Дмитро Дорошенко здобув ґрунтовну освіту у Варшавському, Пе-

тербурзькому та Київському університетах. У студентські роки розпо-

чалася його активна громадсько-політична діяльність: у Петербурзі він 

вступив до місцевої Української студентської громади, яка згодом при-

єдналася до Української революційної партії. Після закінчення істо-

рико-філологічного факультету Київського університету Д. Дорошенко 

отримав запрошення на посаду вчителя комерційного училища в Кате-

ринославі (нині Дніпро). Тут він долучився до просвітницької діяльно-
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сті: разом із дружиною, відомою драматичною актрисою Наталею Ми-

хайлівною Васильченко, опікувався створенням і зміцненням філій 

«Просвіти» у різних містечках та селах губернії, був у числі організато-

рів і першим редактором просвітянського двотижневика «Дніпрові 

хвилі». 

Восени 1913 р. родина Дорошенків переїхала до Києва. Дмитро 

Іванович продовжив вчителювати та, на прохання українського педа-

гога Софії Русової, взяв на себе редагування педагогічного журналу 

«Світло». 

З початком Першої світової війни Д. Дорошенко став заступником 

голови «Товариства допомоги населенню півдня Росії, що постраждало 

від військових дій», яке займалося, у тому числі, й допомогою біженцям 

з Галичини. У період Української революції Д. Дорошенко влився у по-

літичне життя — вступив у новостворену партію соціалістів-федераліс-

тів, увійшов до складу Української Центральної Ради. 22 квітня 1917 р. 

Тимчасовим урядом його призначено на посаду крайового комісара Га-

личини і Буковини з правами генерал-губернатора. Наприкінці серпня 

1917 р. Дорошенку було запропоновано сформувати новий склад Гене-

рального секретаріату УЦР. Тільки-но ставши до роботи, він відмовився 

від цієї пропозиції через розходження у поглядах на шляхи становлення 

української державності. У цей час дедалі помітніше трансформувалися 

політичні погляди Дмитра Івановича: формально належавши до партії 

соціалістів-федералістів, він висловлював по суті не соціалістичні, а лі-

берально—демократичні і навіть національно-консервативні переко-

нання. Після приходу до влади П. Скоропадського Дмитро Іванович 

увійшов до уряду Української Держави. На посаді міністра закордонних 

справ йому вдалося досягти значних успіхів у міжнародному визнанні 

України як незалежної держави. У період керівництва ним зовнішньо-

політичним відомством було відкрито дипломатичні представництва 

України в Румунії, Польщі, Швейцарії, Фінляндії та консульства — ук-

раїнські за кордоном і зарубіжних держав у Києві.  

Падіння Гетьманату та утворення Директорії УНР Д. Дорошенко 

сприйняв як власну поразку. У 1920 р. Дмитро Іванович Дорошенко, як 

і більшість діячів українського національно-визвольного руху, був зму-

шений виїхати з України. Емігрантський період життя Д. Дорошенка 

став надзвичайно плідним для його педагогічної та наукової діяльності. 

Протягом 1921—1951 рр. він був професором кафедри історії Українсь-

кого вільного університету у Відні, Празі, Мюнхені, професором Вар-

шавського університету (1936—1939 рр.), професором колегії св. Анд-

рія у Вінніпезі, Канада (1947—1950 рр.) та очолював Український нау-

ковий інститут у Берліні (1926—1931 рр.). У 1945 р. Д. І. Дорошенко 
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був обраний першим президентом Української вільної академії наук, що 

була створена гуртом українських вчених в Аугсбурзі (Німеччина). 

Як історик Дмитро Дорошенко прекрасно розумів цінність першо-

джерел для історичних досліджень, тому й був одним з ініціаторів ство-

рення Музею визвольної боротьби України у Празі, що займався нако-

пиченням і збереженням документів та експонатів з історії Української 

революції. Тепер значна їх частина перебуває на зберіганні в Централь-

ному державному архіві громадських об’єднань України. 

 

 

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА У СУЧАСНОМУ МІСТІ 

 

Замліла Є. О. 

Керівник – д.ф.н., доц. Фесенко Г. Г. 

 

Традиційна культура у культурному ландшафті сучасного міста 

стає фестивальний рух, орієнтований на використання музичних фоль-

клорних традицій, збереження автентичних явищ народної обрядовості, 

звичаєвості, пісенності. Оскільки народна пісня живе здебільшого за-

вдяки усній передачі, вона, як правило, не існує у стандартній формі. 

Етномузичні фестивалі стають репрезентантами особливостей вико-

нання народної музики.  

Українській музиці властива імпровізація в побудові музичної 

структури, гами та ритмів народної музики. Кожне виконання народної 

пісні може бути унікальним. Важливою характеристикою пісні в тради-

ційній народній культурі є прийняття її громадою. За доби Середньо-

віччя народна музика, що асоціювалася з язичницькими обрядами та 

звичаями, інтегрувалася в християнську традицію. В українській тради-

ційній святково-обрядовій культурі закріплені духовні традиції (релі-

гійні свята: Різдво, Великдень, Трійця). Зокрема, особливістю відзна-

чення новорічних свят є своєрідний синтез народно-обрядових традицій 

та духовно-релігійних (різдвяні пісні, колядування з зірками і верте-

пом). Гуманістичні настанови доби Відродження, які спричинили під-

несення природи та античності, спонукали прийняти народну музику як 

жанр сільської античної пісні. Деяка музика в рукописах епохи Відро-

дження вважається народною піснею завдяки своїй музичній простоті 

та сільській та архаїчній еволюції її текстів. Композитори епохи Відро-

дження широко використовували народну та популярну музику. Так 

само і музика протестантської Реформації запозичена з народної му-

зики.  
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Наприкінці ХVIII століття народна музика стала шануватися як 

стихійне творіння народів та джерело для музичного мистецтва. Націо-

нальні та громадські рухи початку ХІХ століття стимулювали пошук і 

збирання народних пісень. Народна музики стала суттєвим маркером 

етнічної та національної приналежності. У ХІХ столітті класична му-

зика спиралася на народні мелодії, народні танці, а також теми з фольк-

лору та життя села. У другій половині XIX століття збирачі пісень були 

мотивовані «музичним націоналізмом» у Південній та Східній Європі, 

вони збирали народні пісні для використання у побудові національної 

ідентичності. Збирачі пісенного фольклору ставали «національними 

композиторами», коли складали музичні твори, що стали символами на-

ціональної ідентичності: польської (Фредерік Шопен), української (Ми-

кола Лисенко), угорської (Бела Барток), фінської (Жан Сібеліус), норве-

зької (Едвард Гріг).  

У ХХ ст. народна музика стала поступово все більше схожа на по-

пулярну музику, що вироблялася професійними виконавцями та поши-

рювалася через засоби масової інформації для «культурного спожи-

вання міською, масовою аудиторією. Народне та популярне утворюють 

музичний континуум етнофестивалів. Також важливим способом збере-

ження народної музики є народний танець. Протягом усієї європейської 

історії танці під сільські народні пісні та сільські танці в міському сере-

довищі були основним місцем для народної музики. Отже, практики на-

родних танців у міській громаді зберігають водночас і народну музику 

(наразі народний танець із супровідною музикою є основною розвагою 

в міжнародній туристичній індустрії). Народні пісні можуть відтворю-

ватися й шляхом синтезу з популярною культурою. Фестивальні майда-

нчики утворюють «культурний ландшафт» міста та підтримують коле-

ктивне буття  на рівні національної самобутності. Народна пісня відтво-

рюється у сучасному культурному ландшафті міста і як автентичне 

явище народної обрядовості, звичаєвості, пісенності.  

Народна музика розглядається як «спосіб підтримати себе та вла-

сну культуру». Цим пояснюється й пожвавлення інтересу до фольклору 

після 2014 року, коли на тлі російської агресії українці почали шукати 

захисту в своїй культурі – об’єднувалися у фольклористичні гурти, ви-

вчали народні танці, традиції. Цілі центри створилися у Києві, Львові, 

Рівному, в інших великих і менших містах. Саме в містах формуються 

чисельні групи молоді, які звертаються до фольклору як способу само-

пізнання, пізнання нацонально-культурного коріння. Крім того, фольк-

лорний рух дозволяє осучаснити народне музичне мистецтво. Напри-

клад, джаз-фольк фестивалі сприяють розвитку етнічної музики у поєд-
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нанні з імпровізаційною музикою – джазом. Наразі спостерігаємо  в ук-

раїнських містах популяризацію, розвиток та напрацювання оригіналь-

них напрямків сучасної музики на основі українського «етно», відтво-

рення традиційної народно-пісенної спадщини в авторських версіях та 

імпровізаціях сучасними засобами музичної виразності, й водночас із 

збереженням усієї особливості та неповторності фольклорного матері-

алу. 

 

 

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У 

ВІЙСЬКОВИХ УМОВАХ 

 

Повідаш С. П. 

Керівник – д.ф.н., доц. Фесенко Г. Г. 

 

Культурна спадщина відіграє особливу роль у місті, постає прос-

торовим відображенням буття національного та локального. «Культур-

ний ландшафт» міста розглядається не тільки у перспективі просторів, 

що слугують інфраструктурою або фоном для колективного існування, 

а й з метою висвітлити його самобутність. У Конвенції ЮНЕСКО про 

охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, йдеться  про уні-

версальну цінність з точки зору історії,  естетики,  етнології чи антро-

пології.   

У культурному ландшафті міста у своєрідний спосіб відбиваються 

духовні потреби і прагнення містян. Культури виражають себе у ланд-

шафтах матеріальних, візуальних, символічних. Російсько-українська 

війна, що розпочалася у 2014 році та триває до тепер, має й символічний 

вимір як війна за ідентичність. «Русский мир» це гуманітарна експансія 

проти українства, культурне ядро якого побудоване навколо історичної 

та культурної самобутності українського народу. Під руйнівну дію во-

рожих військ потрапив історико-краєзнавчий музей, у якому зберіга-

лися картини відомої української художниці Марії Приймаченко. Май-

стриня творила у жанрі «наївного мистецтва», її роботи зображали на-

родну символіку й посилалися на слов’янську міфологію. Російські оку-

панти нищать історичні пам’ятки українських міст. Зокрема, у місті Се-

днєві на Чернігівщині розграбовано та зруйновано садибу родини Лизо-

губів, краєзнавчий музей в Ахтирці та ін. Наразі Міністерство культури 

та інформаційної політики України збирає докази варварства російсь-

ких окупантів щодо культурної спадщини. До списку МКІП України є і 

об’єкти Харкова, у тому числі відомий будинок «Слово». Під час об-

стрілів Харкова російські війська влучили у Свято-Успенський собор, 
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найдавніший православний храм у місті. Від удару агресора у будівлі 

було вибито вікна та вітражі, а також пошкоджено оздоблення. Свято-

Успенський собор є важливою пам’яткою для харків’ян, адже він збері-

гає історію від XVII століття. Ще однією пам’яткою, що постраждала у 

Харкові, є площа Свободи, найбільша у всій країні, шоста за величиною 

у Європі й дванадцята у світі. 

Російські окупанти намагаються знищувати будь-які прояви укра-

їнської незалежності, але прагнення українців до свободи не забрати. 

Агресори руйнують українську спадщину, яка вже давно увійшла до сві-

тової історії. Щоб запобігти подальшому руйнуванню історичних 

об’єктів, потрібно якнайшвидше зупинити агресора. Ідеологія 

«русского міра» має бути засуджена світовим співтовариством як така, 

що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав. 

 

 

САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ХІХ СТ. 

 

Косухін О. М. 

Керівник – к.і.н., доц. Лисенко М. С. 

 

Садово-паркове мистецтво – це мистецтво створення садів, парків 

та інших об'єктів озеленення за допомогою законів композиції, перспе-

ктиви, теорії світла та кольору, за використання природних (рослини, 

вода, ґрунт та ін.) та інших матеріалів, що виражає певний ідейний зміст 

у художніх образах. Воно є основою для ландшафтної архітектури.   

Садово-паркове мистецтво виникло на початку зародження цивілі-

зації. Очевидно, що сади й парки стимулюють в урбанізованому сере-

довищі усі види художнього мистецтва – садівництво, архітектуру, жи-

вопис, поезію, музику. Створення садів було тісно пов’язане з релігією: 

сади і окремі рослини присвячувалися богам. Збереглося багато легенд, 

які розповідають про ставлення людей до рослин, пояснюють їх симво-

ліку і релігійний підтекст. У давні часи сади належали привілейованій 

верхівці суспільства: тільки заможні особи та духовенство мали можли-

вість будувати і утримувати їх. Сади втілювали різні релігійні та етичні 

концепції ставлення до природи. Завдяки релігійним обрядам природа 

охоронялася від винищення. Такий підхід у подальшому відігравав ва-

жливу роль у створенні заповідників, парків. 

Відомості про розвиток садівництва в Україні фрагментарні. Під 

час входження українських земель до Російської імперії з’явилися зем-

левласники, що одержували великі земельні наділи. Аристократи відві-

дували не тільки свою столицю, але й різні зарубіжні країни, де мали 
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можливість знайомитися з великими містами та садово-парковим мис-

тецтвом. Вони привозили звідти насіння та сіянці цікавих декоративних 

рослин.  Знатні особи облаштовували свій побут на зразок столичного. 

Вплив Петербургу і Москви був відчутним, але більш значним 

став   вплив західноєвропейської і особливо польської шкіл садово-пар-

кового мистецтва.  

З 40-х рр. ХІХ ст. у садибному будівництві починається нетрива-

лий занепад, пов'язаний із кризою натурального господарства і почат-

ком промислового перевороту в Україні. З розвитком капіталізму дво-

рянські садиби втратили економічну основу свого існування. Поміщики 

почали приділяти особливу увагу питанням інтенсифікації госпо-

дарствa у своїх маєтках. Тенденція до утилітарності проявлялася у від-

веденні ділянок паркової території для акліматизації нових цінних у де-

коративному та промисловому відношенні порід дерев та кущів, в той 

час як художня сторона композиції садово-паркового пейзажу відхо-

дила на другий план.  

У др. пол. ХІХ ст. в Україні були створені садово-паркові ансамблі, 

що заслуговують на увагу.  Одним із таких ансамблів є ландшафтний 

парк у Тростянці, створений у маєтку І. М. Скоропадського. В ньому 

майже немає архітектурних об'єктів, але флора відзначається рідкісним 

багатством. Пейзажі, створені шляхом використання особливостей ре-

льєфу та застосування насаджень різноманітної флори, уславили Трос-

тянецький парк як один із кращих ландшафтних парків. 

Особливо бурхливо розвивалося садово-паркове мистецтво в сади-

бах землевласників в Україні наприкінці ХІХ ст. Почалася навіть кон-

куренція поміж власниками на кращий і багатший сад. Тож перед Пер-

шою світовою війною майже всі маєтки мали розважальні сади або лі-

сопарки, кількість яких в Україні досягла кількох тисяч. Родові замки 

перетворювалися на палаци в англійському  стилі або на заміські дачі 

промисловців.  

Створення багатьох садів при маєтках і парків України (понад 40 

парків) того часу пов’язане з ім’ям Діонісія Міклера, творчий шлях 

якого пов’язаний з Україною на  півстоліття. «Міклерівський стиль» фо-

рмувався під впливом англійського пейзажного парку, мав значення для 

формування українського сільського ландшафту при маєтках. Присто-

совуючи парк до місцевих умов, Міклер враховував навколишній ланд-

шафт, так що мальовничі пейзажі, якщо навіть вони були віддалені, зли-

валися із садом в одне ціле. Він розумів, що відчуття гармонії як філо-

софського елементу світогляду чи як розуміння візуального комфорту є 

дуже важливою складовою. Видатним творінням садово-паркового ми-

стецтва поч. ХІХ ст. став парк «Софіївка» в Умані. 
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На жаль, на поч. ХХ ст. подальший розвиток художнього садівни-

цтва в Україні був перерваний. З  радянських часів художнє садівництво 

вважалось пережитком буржуазної культури, а пролетарська культура 

не передбачала організацію відпочинку трудящих у високохудожніх са-

дах, де саме середовище виховує естетичні почуття, дарує відчуття пре-

красного, вчить краще розуміти природу, викликає бажання самовдос-

коналюватися. Хибно вважалося, що трудящі не здатні розуміти високе 

мистецтво, а їм треба перебувати весь час у постійній динаміці «світової 

перемоги», тим самим штучно обмежувався духовний розвиток суспі-

льства. Якщо раніше шанувалися приватні високохудожні сади, то піз-

ніше від них майже нічого не залишилося, бо вважали, що новому сус-

пільству вони шкідливі. Значна їх частина під час революції та війн була 

спустошена і втратила своє естетичне значення. Вціліли лише окремі 

парки, які опинилися під охороною держави.  

Отже, власники та досвідчені фахівці, які будували  парки в Укра-

їні та утримували їх в належному стані, відрізнялися витонченим сма-

ком, знаннями рослинної естетики та рослинної пластики. 

 

 

КУПЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

 

Симонова А.Є.  

Керівник – к.і.н., доц. Лисенко М. С. 

 

Етапи, ознаменовані бурхливим розвитком, зростанням, перемо-

гами, чи, навпаки, трагічні сторінки історії – усе це неможливо вивчати, 

розуміти та аналізувати, не знаючи тих, хто очолював місто у певний 

історичний момент.  

По чинній Грамоті на права та вигоди містам Російської імперії 

1785 року у Харкові існувало станове самоврядування. До участі у ви-

борах гласних (членів міської думи) та міського голови допускалося 

лише купецтво, а також уповноважені від міщанства та ремісники, за-

писані у цехи. Правом же обиратися на посаду міського голови корис-

тувалися виключно купці. У ХІХ ст. Харків перетворився на один із най-

більших економічних, фінансових, наукових та культурних центрів. Ба-

гато змін у місті тісно пов'язані з особистостями харківських купців: всі 

вони тією чи іншою мірою принесли місту користь. 

Отже, упродовж сторіччя управління Харковом опинилося в руках 

міського купецтва. Охарактеризуємо його деяких представників. 

Єгор Єгорович Урюпін. Купець 3-ї гільдії Єгор Урюпін обіймав 

посаду міського голови у 1799–1805 роках. Як зазначав історик Дмитро 
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Багалій в «Історії міста Харкова за 250 років його існування», вся його 

діяльність була спрямована на турботу про добробут міста, захист його 

прав та інтересів від домагань губернського начальства, яке часто скар-

жилося на місто в Сенат і навіть імператору. Так, у 1801 році, перебува-

ючи на коронації Олександра І, міський голова подав прохання про мі-

сцеві потреби. У документі серед головних проблем вказувалися відсу-

тність у Харкова вигінної землі, використання винних сум не за призна-

ченням, необхідність передачі їх у розпорядження міської думи, торгі-

вля у Гостинному дворі особами, що не належать до купецького стану. 

Крім того, міська дума зверталася з проханням послабити для Харкова 

квартирну повинность або ж побудувати казарми для військ, що квар-

тирують. 

Єгор Урюпін надав діяльну підтримку Василю Каразіну під час ві-

дкриття Харківського університету, організувавши збір пожертв з купе-

цтва. Міська дума видала Каразину позику 2 тисячі рублів на попередні 

витрати на влаштування університету, надала для розміщення універси-

тетських чиновників лазарет за річкою Харків. За сприяння у відкритті 

університету Олександр І подарував харківському голові чин колезь-

кого асесора, що давало право на здобуття дворянства. 

Федот Дорофійович Карпов. Старообрядник. Один з найбільших 

власників та землевласників Харкова, володів фабрикою та лавками у 

центрі міста і був міським головою Харкова у 1808–1811 роках. 

Харківська міська дума під головуванням Федота Карпова предста-

вляла повну протилежність діяльності Урюпіна, що втім, пішло тоді на 

користь Харкову – у місті виникали мостові, було відкрито богадільню, 

покращав стан пожежної команди. Із Федотом Дорофєєвим пов’язане 

виникнення історичного району Москалівка. Купець дозволив осели-

тися на землях, що йому належали, солдатам або як їх називали на той 

час москалям. 

Василій Михайлович Ламакін. Один із найбагатших купців м. Ха-

ркова Василь Ламанкін керував Харківською міською думою протягом 

1811–1823 років. 

Василь Ламакін займався благодійністю, жертвував свої кошти на 

облаштування Харківського університету. У 1812 році градоначальник 

надав фінансову допомогу у розмірі 2 тисячі рублів для організації при 

повітовому училищі публічної бібліотеки, допомагав Інституту благо-

родних дівчат.Під час Вітчизняної війни 1812 року міська дума під ке-

рівництвом Ламакіна зібрала пожертвування на загальну суму 23 тисячі 

рублів. У цей період розвивалася міська інфраструктура, облаштовува-

лися вулиці, 1819 року почалося будівництво дзвіниці Успенського со-

бору. 
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Микола Дмитрович Шатунов. Купець 2-ї гільдії Микола Шатунов 

торгував срібними та золотими виробами. Він був міським головою у 

1867–1870 роках. 

Під керівництвом Шатунова міська дума активно займалася вирі-

шенням нагальних проблем Харкова, таких як влаштування водопро-

воду, організація газового вуличного освітлення, виділення території 

для залізничного вокзалу та його будівництво, встановлення у місті по-

штових скриньок. У 1867 році міський голова взяв діяльну участь у за-

кладі у Харкові лікарні для лікування найбідніших мешканців та робіт-

ників. Лікарня отримала назву Олександрівська – на згадку про поряту-

нок імператора Олександра ІІ під час замаху 25 травня 1867 року в Па-

рижі.  

Іван Тимофійович Голеніщев-Кутузов. Дворянин, підприємець, за-

сновник міських банківських закладів Іван Голенищев-Кутузов обіймав 

посаду міського голови у 1893–1900 роках. 

Під керівництвом Голенищева-Кутузова Дума займалася зміцнен-

ням фінансів, вперше здійснила випуск міської позики, почала система-

тично вирішувати питання благоустрою, здійснила зміцнення берегів 

річок Харків та Лопань, що оберігало місто від затоплень. 

У цей період виникали сквери та парки, відкрито зоосад, перебудо-

вано Рибний, Кінний та Благовіщенські базари, побудовано електричну 

станцію, розпочалися роботи з влаштування вуличного електричного 

освітлення, збільшилася кількість шкіл та лікарень. Міський голова 

сприяв створенню у Харкові паровозобудівного заводу, який став у май-

бутньому заводом імені Малишева. У зв'язку з конфліктом з міською 

думою 31 березня 1900 року Іван Тимофійович Голеніщев-Кутузов по-

дав у відставку. 

Таким чином, купці – не просто люди, які продавали товари та за-

робляли статки. Це особистості, які протягом століть розвивали інфра-

структуру міста, будуючи церкви, заклади освіти, вокзали і зробили все, 

щоб Харків нині був науковим та технологічним центром України і став 

таким, яким ми його бачимо сьогодні. Практично кожен із керівників 

місцевого самоврядування зробив свій внесок у розвиток Харкова, пев-

ною мірою визначив його майбутнє. 
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Інституціональні погляди Т. Веблена називають соціально-

психологічними тому, що в основу розвитку суспільства й економіки як 

його важливої сфери було покладено психологічні чинники – звички, 

поведінку, традиції, уявлення, прагнення. Предмет політекономії Т. 

Веблен визначив як поведінку людини стосовно матеріальних засобів 

існування, що свідчить про гіпертрофію психологічних чинників. 

Учення Т. Веблена відрізнялось особливим критицизмом – 

засуджувались і критикувалися не тільки ортодоксальні погляди, а й сам 

капіталістичний спосіб виробництва. Різко негативним було ставлення 

Т. Веблена до процесів монополізації, зростання розмірів і сили 

корпорацій, ліквідації вільної конкуренції. Історичний розвиток він 

трактував як виникнення, зростання суперечностей між інституційним 

і зовнішнім середовищами та поступове їх вирішення, а рушійною 

силою історичної еволюції вважав переважно технічний і 

технологічний прогрес засобів виробництва. 

Т. Веблен підійшов до поділу капіталістичного господарства своїм 

шляхом, визначивши в ньому сфери «індустрії» та «бізнесу». Під 

першою він розумів матеріальну форму капіталістичного виробництва, 

тобто безпосередньо виробництво, а під другою – керуючу силу 

виробництва, сферу обігу. Т. Веблен стверджував, що бізнес 

підпорядкував виробництво й індустрію власним фінансовим інтересам, 

а тому основною суперечністю сучасного йому світу він вважав 

невідповідність інтересів індустрії та бізнесу. 

Причиною суперечності двох «ворожих світів» – виробництва та 

обігу – проголошувався розвиток кредиту, що призводить до утворення 

«абсентеїстської» власності, за термінологією Т. Веблена. Суспільні 

інтереси, на його думку, повністю збігаються з інтересами індустрії. 

Т. Веблен не визнавав революційні методи розв'язання існуючої 

суперечності та пропонував власний варіант вирішення проблеми: 
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постійне зростання місця й ролі технологічних факторів виробництва, 

завдяки чому має значно підвищитися значення інженерно-технічного 

персоналу, а це спричиниться до відокремлення функцій власності, кон-

тролю та управління. У теорії Т. Веблена цей процес має назву "рево-

люція інженерів"; він призводить до встановлення "влади технократії", 

інтереси якої збігаються з інтересами суспільства. В усіх працях уче-

ного провідною думкою є встановлення "соціального контролю". 

У працях "Теорія бездіяльного класу" (1899), "Інстинкт майстер-

ності та рівень розвитку технології виробництва" (1914), "Політика ре-

конструкцій" (1919), "Абсентеїстська власність і підприємництво у но-

вий час" (1924) учений аналізував економічні процеси з погляду психо-

логії колективу, ідей соціального дарвінізму та еволюційного розвитку. 

Т. Веблен був основоположником нового методологічного прийому - 

технологічного детермінізму та технократичної концепції індустріаль-

ної системи. 

Т. Веблен заперечував положення класичної та неокласичної тео-

рії щодо рівноваги економічної системи, раціональної економічної лю-

дини, яка виступає як суб'єкт максимізації корисності. Доводив, що лю-

дина у своїй діяльності керується підсвідомими природними психо-

логічними та біологічними інстинктами, зокрема інстинктами майстер-

ності, батьківського почуття (самозбереження та збереження роду), пу-

стої цікавості, суперництва і наслідування. Теорія, яка пояснює еко-

номічну поведінку людини, має охоплювати позаекономічні чинники, 

використовувати дані соціальної психології.  

Веблен уперше ввів до економічного лексикону поняття «інсти-

тут», який визначив як спільну свідомість, певний спосіб мислення, при-

таманний великій спільності людей, обумовлений традиціями, звича-

ями, що формуються у процесі історичного розвитку. Суб’єкт господа-

рювання, який робить вибір, перебуває у певному суспільному середо-

вищі, отже, на його рішення та дії впливають інститути як реальні 

внутрішні чинники. Інститути – це результат процесів, що відбувалися 

у минулому; вони пристосовані до обставин минулого і тому не перебу-

вають у повній гармонії з вимогами сучасності. Інститути визначають 

цілі, якими керується людина. Коли цілі та інститути збігаються, скла-

даються задовільні соціальні та економічні умови. Тому необхідне 

оновлення інститутів відповідно до законів еволюції і «вимог нинішнь-

ого часу». 

Учений наголошував, що суспільне життя - це боротьба за вижи-

вання, процес відбору та пристосування, зокрема інститутів. Капіталізм 

(за визначенням ученого - грошове господарство) проходить дві стадії 

розвитку: панування підприємця і панування фінансиста. Основними 
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елементами ринкової економіки він вважав індустрію (матеріальне ви-

робництво на машинній техніці) та бізнес (сферу обігу). Між ними на-

явна суперечність (дихотомія), оскільки метою представників індустрії 

(функціонуючих підприємців, інженерів, робітників) є розвиток і вдос-

коналення виробництва, а представники бізнесу орієнтовані лише на от-

римання прибутку. Протиріччя загострюються з економічним розвит-

ком. Фінансисти не беруть участі у виробництві, їх панування ґрун-

тується на абсентеїстській власності – відсутній, невловимій власності, 

що представлена цінними паперами, облігаціями, так званим фіктивним 

капіталом, операції з яким забезпечують спекулятивні доходи фінан-

совій олігархії або бездіяльному класу. Т. Веблен сформулював концеп-

цію «бездіяльного класу», ознаками якого є володіння великою влас-

ністю, демонстративні неробство, марнотратство і споживання. Появу 

його пояснював виникненням приватної власності. 

Корпорації, засновані за акціонерно-кредитним принципом, лише 

максимізують прибуток і обмежують виробництво. Корпоратизація еко-

номіки (корпоративна революція) призводить до насилля і таємних 

змов. Оскільки на промисловій стадії розвитку суспільства домінантним 

чинником впливу на інституції є наука, техніка і технологія, то розв'я-

зання суперечностей можливе шляхом переходу до нового суспільства 

– індустріальної республіки з владою технократії (інженерно-технічної 

інтелігенції) на чолі з «Радою техніків». Для цього необхідна «револю-

ція менеджерів» – страйк технічних спеціалістів, що змусить бізнес 

відмовитися від влади. Панування технократії буде спрямоване на 

функціонування виробництва для суспільних потреб. Першим серед 

західних економістів Т. Веблен обґрунтував ідею суспільного контролю 

над економікою в інтересах суспільства шляхом ліквідації власності 

фінансової олігархії, радикального реформування механізму господа-

рювання за допомогою передачі влади інженерно-технічної інтелігенції 

з подальшим контролем над виробництвом [3]. 

Веблен заперечував класичне положення щодо суверенітету спо-

живача. Він ввів поняття «заздрісне порівняння», за допомогою якого 

пояснював намагання накопичувати капітал, і "престижне споживання". 

Споживачі під тиском суспільного та психологічного впливу прийма-

ють нерозумні рішення. Товари оцінюються не за корисні властивості, 

а з погляду того, наскільки володіння ними відрізняє людину від оточу-

ючих. Для представників бездіяльного класу існують особливі ціни на 

товари, які є показником їх престижності, а не дійсним виявленням за-

кону попиту (ефект Веблена). Зниження ціни на товар сприймається по-

купцем як погіршення якості або втрата товаром «актуальності» чи 
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«престижності» серед населення. Цей товар перестає користуватися по-

питом у покупців, або, навпаки, обсяг купівлі з підвищенням ціни може 

зростати. Середні та нижчі верстви населення з метою піднесення влас-

ної значимості змушені імітувати поведінку багатих. Т. Веблен робить 

висновок, що ринкову економіку характеризує не ефективність та до-

цільність, а демонстративне марнотратство і заздрісне порівняння . 
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У другій половині XX століття змінюється культурна ситуація - на 

зміну індустріальному суспільству приходить суспільство постіндуст-
ріальне, або інформаційне, функціонуюче завдяки поширенню комп'ю-
терів, Інтернету -усього того, що створює нову, так називану віртуальну 
реальність. Цей етап у розвитку культури одержав назву «постмо-
дернізм». 

Для мистецтва постмодернізму, що до речі вже, як правило, і не 
називає себе як мистецтво, але - арт-діяльністю, арт-практиками, а свої 
добутки - артефактами, тому що з них свідомо усувається не тільки ду-
ховне, але й все традиційно естетичне (або художнє), зокрема орієнтація 
на прекрасне, піднесене, художній символізм, миметичний принцип 
тощо — отже для цієї арт-діяльності в цілому характерна принципова 
відмова практично від всіх традиційних цінностей — гносеологічних, 
етичних, естетичних, релігійних. Їм на зміну прийшли свідомо призем-
лені утилітаристські або соматичні категорії: політика, комерція, бізнес 
і ринок, річ, споживання, тіло й тілесність, спокуса, секс, досвід і прак-
тика, конструювання, монтаж тощо. На них і будуються «правила гри» 
сучасної арт-діяльності. Некласичні, неокласика починають, переваж-
ати у всіх сферах того, що зовсім ще недавно було Культурою, у тому 
числі й насамперед у сфері художньо-естетичного досвіду. Ми вже 
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півстоліття живемо фактично  у принципово новому, що не має аналогів 
в історії людства, середовищі.  

Мистецтв постмодернізму висуває на передній план те, шо немо-
жливо уявити, визначити, зобразити. Воно не хоче утішатися прекрас-
ними формами, консенсусом смаку. Воно шукає нові засоби зобра-
ження, але не з метою одержати від них естетичну насолоду, а щоб із 
ще більшою гостротою передати відчуття того, що не можна уявити. 
„Текст", що пише постмодерністський письменник або художник, добу-
ток, що він створює, не підкоряються заздалегідь установленим прави-
лам, їм не можна винести остаточний вирок, застосовуючи до них за-
гальновідомі критерії оцінки. Ці правила й категорії і є предметом по-
шуків, які веде сам автор мистецького твору. Отже, художник і пись-
менник працюють без установлених правил, їх мета в тім, щоб сформу-
лювати свої правила того, що ще тільки-но повинне бути зроблене. Цим 
і пояснюється той факт, що добуток і текст мають характер події, а та-
кож і те, що для свого автора вони або завжди з'являються занадто пізно, 
або ж їхнє втілення до готового добутку завжди починається занадто 
рано. 

Ф. Ніцше одним з перших у Європі гостро відчув кризу культури,  
мистецтва і своєю творчістю та пророчими ідеями передбачив багато 
феноменів пост-культури. 

Одна з основних тез філософії Ніцше: культура хвора, людина 
хвора й вироджується. Все вимагає лікування, і він пропонує почати із 
глобальної «переоцінки всіх цінностей» традиційної культури. Ідеалом 
здорового суспільства й людини для нього є давньогрецька до со-
кратівська цивілізація, у якій панували дионісійські засади: пріоритет 
інстинктивної волі до життя, гра життєвих сил, «вакхічне сп'яніння» са-
мою сутністю життя поза контролем або диктатом розуму. Останній пе-
реважав у протилежному початку культури - аполонівському, орієнто-
ваному на розумність, оформленість, упорядкованість буття, гармонію 
космосу. 

У XX столітті антиномія «аполонівсько-дионісійська» виявилася 
співзвучною глобальній культурно-духовній ситуації. Прекрасне й 
краса не існують об'єктивно. Людина сама наділяє красою світ. Вона 
дивиться у нього як у дзеркало й вважає за прекрасне усе, шо відбиває 
його образ. "Коли сила, виявляючи милість, сходить до видимого, таке 
сходження я називаю красотою. І не від кого я не вимагаю красоти так, 
як від тебе, сильний," -стверджує Ніцше вустами Заратустри.  

3 погляду ніцшеанського ідеалу надлюдини сучасна людина-лише 
безформна маса, матеріал, потворний камінь, що вимагає ще скуль-
птора. Розвінчує пізній Ніцше й класичні подання про генія як істоти, 
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шо наділена якимось неземним дарунком, особливим натхненням, та 
інші положення класичної естетики. 

У XX столітті багато в чому підтвердилися пророцтва Ніцше щодо 
глобальної кризи культури й напрямку її розвитку, особливо в сфері ми-
стецтва, що є свого роду барометром загального стану культури. Прин-
цип відмови від розуму на користь інстинкту, пріоритет абсурду, 
алогізму, парадоксальності, релятивізм всіх цінностей, уседозволеність, 
стали пануючими в пост-культурі. При цьому її діячі й теоретики ак-
тивно спираються на ідеї Ніцше як на свій потужний і перевірений ча-
сом теоретичний фундамент. 

Значну роль у формуванні основ постмодерністського мислення 
зіграв і М. Хайдегер. В міру того як він усе більше відходив від тра-
диційного стилю західної класичної думки, філософ усе більше набли-
жався до "класики" Сходу. Апелюючи до авторитету Лао-дзи, Хайдегер 
характеризує його стиль як поетичне мислення й сприймає дао як 
найбільш ефективний засіб розуміння "шляху" до буття. 

У «слові "шлях" -і Дао. зауважує Хайдегер, і може бути, сховане 
саме потаємне у сказуванні. За хайдегерівською термінологією "сказу-
вання" ставиться до сутнісного буття миру, до справжнього, автентич-
ною його існування. Щоб випробувати мову як "сказування", треба від-
чути світ як цілісність (основне завдання хайдегерівської філософії), як 
"тут-буття", що охоплює все тимчасову тотальність часу в його єдності 
минулого, сьогодення й майбутнього. Саме опора на художній метод 
мислення й стала формотворною й змістовною домінантою системи ми-
слення й філософствування пізньою Хайдегера. Він створив таку мо-
дель мислення, шо змогла задовольнити у той час ще неясні запити но-
вої свідомості, що тільки народжувалася й запропонувати її ті форми, у 
які вона жадала вилитися. Отже, Хайдегер під впливом східної філософ-
ської традиції створив таку модель "поетичного мислення", що стала 
домінуючою ознакою постмодерністського перебування — пост-куль-
тури. 

 

 

ВІРТУАЛЬНІСТЬ ЯК НОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОСТІ 

 

Бондар К. Р. 

Науковий керівник – Зінчина О. Б., канд. соц. наук 

 

Протягом останніх десятиліть під впливом віртуалізації культур-

ний простір зазнав істотних змін. Нові інформаційні технології, набува-

ючи поширення, призводять до того, що відносини людей у соціумі ста-

ють віртуальними. Завдяки інформатизації і глобалізації культурних 
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процесів виник новий простір – віртуальний, дослідження якого трива-

лий час здійснюють представники різних наукових дисциплін. 

Завдяки створенню глобальної комп’ютерної мережі Інтернет 

мільйони користувачів світу мають доступ до численних інформацій-

них ресурсів і послуг. Більше того, передбачається, що для доступу до 

мережі в майбутньому використовуватимуться комп’ютерні віртуальні 

технології, які нададуть можливості діяти в кіберпросторі за допомогою 

всіх органів чуття. Завдяки спільному використанню комп’ютерних 

віртуальних технологій і мережі людина матиме багато нових можливо-

стей, а інтернет набуде статусу інформаційної реальності, у якій людина 

зможе існувати й ефективніше проявляти себе. 

Парадигмальні зміни сучасної картини світу торкнулись без ви-

нятку усіх сфер соціальної реальності. Очевидно, що однією з найхарак-

терніших ознак сучасних глобальних процесів є те, що у їхню основу 

покладено своєрідну соціокультурну дифузію, до якої залучено широкі 

верстви населення, а провідними та визначальними технологіями є ін-

терактивні комунікаційні системи в мережі Інтернет. Віртуальна реаль-

ність, Інтернет та мережеві технології трансформують світогляд сучас-

ної людини, саму людину та культурне поле загалом. Віртуальна реаль-

ність у всій складності та багатомірності проявів стала сьогодні елемен-

том, феноменом, навіть простором життя людини.  

В інформаційному суспільстві значно зменшується роль впливу 

національних держав на людину. Люди взаємодіятимуть один з одним 

не в межах географічного, а глобального інформаційно-культурного 

простору мережі, з допомогою комп’ютерних віртуальних технологій, 

усупереч відстані і кордонам. Тому стабільність держави в інфор-

маційному суспільстві визначатиметься, насамперед, рівнем розвитку 

культури. Нині формується новий вид культури –мережевий, виникає 

багато напрямів – віртуальна наука, віртуальна освіта, віртуальне ми-

стецтво, віртуальна література тощо. Особлива увага світового співто-

вариства спрямована на розвиток саме цих галузей, оскільки вони є си-

стемоутворюючими для інформаційного суспільства. 

Інтернет оснований передусім на принципах вільного спілкування 

та обміну інформацією. Тому взаємодія людей у мережі зумовила ви-

никнення віртуальних спільнот, які являють різні сукупності людей, 

об’єднані певним інтересом за допомогою електронних комунікацій. 

Віртуальний світ і віртуальні спільноти істотно змінили всю сукупність 

культурних відносин і саме соціокультурне життя. Очевидно, що вплив 

інтернету на соціокультурне життя постійно посилюватиметься. 

Слід зазначити, що перші користувачі комп'ютерних мереж ство-

рювали «віртуальні спільноти». Термін запроваджено Г. Рейнгольдом у 
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1993 році в книзі “Virtual Community”, в якій обговорюються різні при-

клади комунікацій між членами соціальних груп на основі електронних 

розсилок, багатокористувацьких спільнот, списків новин. Професор 

соціології з університету Торонто Б. Велман визначає поняття спільноти 

через мережу. «Спільноти – це мережі міжособистісних зв'язків, що за-

безпечують соціальну взаємодію, підтримку, інформацію, почуття при-

належності до групи та соціальну ідентичність» [4]. 

На відміну від реальної спільноти, віртуальна спільнота здійснює 

комунікацію та координує дію за допомогою мережевих технологій. Се-

ред мережевих ресурсів дедалі більшу роль відіграють віртуальні спіль-

ноти, основними функціями яких є підтримка спілкування, обмін дум-

ками, отримання інформації. Формування спільнот у мережі Інтернет 

обумовлено процесами глобалізації, урбанізації, а також внутрішніми 

психологічними мотивами та соціальними потребами сучасної людини. 

Люди згодом у дедалі більших масштабах організуються з допомогою 

віртуальних спільнот з урахуванням комп'ютерної комунікації. Індивіди 

будують свої онлайнові мережі, спираючись на свої інтереси, цінності, 

схильності [1].  

Віртуальні спільноти сприяють як організації соціальних ко-

мунікацій між людьми, так і реалізації їхніх соціальних потреб. 

Найбільшою мірою користувачів віртуальних спільнот залучають такі 

можливості як встановлення більш міцних дружніх, особистих, про-

фесійних зв'язків, вираження власної думки, соціальна вигода від кон-

тактів, рекреація. З появою та розвитком інтернету як нового засобу ко-

мунікації можна говорити про нові моделі соціальної взаємодії. Вірту-

альні комунікації, засновані на інтернеті, вплинули зміну форми і змісту 

соціальних взаємодій, розширення соціальних інтеракцій. Поняття 

«віртуальних спільнот» привертає увагу до появи нового базису 

соціальної взаємодії. Враховуючи те, що взаємодія заснована насампе-

ред на встановленні контактів між суб’єктами взаємодії, віртуальна 

спільнота сприяє цьому процесу, об’єднуючи людей і даючи мож-

ливість підтримувати постійний зв'язок між ними, тим самим утворю-

ючи нову форму соціальної інтеграції.  

Віртуальні спільноти – це своєрідна проекція соціальних мереж у 

віртуальному просторі, просторі інтернету. Віртуальна спільнота – це 

сукупність соціальних зв’язків та відносин, опосередкованих інтерне-

том, метою яких є встановлення міжособистісного спілкування для лю-

дей, створення мережі друзів для реалізації різних соціальних потреб. В 

цілому для комунікації в мережі Інтернет характерні такі ознаки як: 

анонімність, добровільність, утруднена емоційність, яка компенсується 
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спеціально розробленою знаковою системою для передачі емоцій, роль-

ова, пов’язана з презентацією особистості, що відрізняється від реаль-

ного життя, множинність та мінливість ідентичності у просторі ко-

мунікацій, мінливість соціального статусу учасників У деяких випадках 

спілкування може бути орієнтоване на зміну стратегій подання статі в 

мережі. Ці риси характерні і для взаємодії у віртуальних спільнотах.  

Віртуальні спільноти функціонують, виходячи з двох головних, 

спільних всім культурних цінностей. Перша – цінність вільної, горизон-

тальної комунікації. Практика віртуальних спільнот – це практика гло-

бальної свободи слова в епоху панування медійних конгломератів та 

цензур державної бюрократії. В цілому, для багатьох свобода вислов-

лювати свою думку і доводити її до інших – одна з фундаментальних 

цінностей інтернету.  

Друга цінність – це організація, що самоспрямовується, або мож-

ливість для кожного знайти своє власне місце в інтернеті. А якщо не 

вдасться знайти місце, то можливо створити власну інформацію і, 

опублікувавши її, тим самим ініціювати появу нової віртуальної спіль-

ноти. Адже, по суті, тема, довкола якої будується віртуальна спільнота, 

визначається самими учасниками. І в інтернеті ви будете тим, ким ви 

себе назвете, і саме на основі цього очікування з часом створюється 

віртуальне співтовариство соціальної взаємодії. Варто зазначити, що де-

які учасники, відвідавши віртуальне співтовариство, задовольняють 

будь-яку приватну потребу і надалі не схильні продовжувати мережеву 

громадську діяльність. Більшість онлайнових спільнот є неміцними, 

тимчасовими, і рідко онлайнова взаємодія супроводжується фізичною. 

Таким чином, віртуальні спільноти є формою міжособистісної 

взаємодії, оскільки забезпечують контакт двох і більше суб'єктів, орієн-

тованих на досягнення будь-якої мети.  

У віртуальній реальності можна спробувати робити щось багато-

разово, не боячись помилитися, і саме тому такою високою є ефек-

тивність тренажерів, основаних на використанні технологій віртуальної 

реальності. Крім того, зниження цінності об’єктів віртуального світу 

внаслідок того, що всі вони є лише ілюзією, спонукає людей творити, 

пробувати, досліджувати. Нарешті, віртуальна реальність надає можли-

вості по-новому ставитися до світу, наприклад, побачити світ очима тва-

рин, відчути себе птахом тощо [2]. 

Отже, віртуальна реальність може здійснювати дійсний, актуаль-

ний вплив на реальність константну, реальність даного нам світу. Пере-

несення чого-небудь, наприклад, знань, умінь і навичок чи нового до-

свіду з однієї реальності в іншу може відігравати значну роль у розвит-

кові людини. Усе це змінює людину та її бачення світу. Нині розвиток 
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технологій, зокрема систем телеприсутності дозволяє людині одно-

часно бути присутньою в кількох місцях. З прогресом цивілізації 

спілкування людей дедалі частіше відбувається на рівні не безпосе-

реднього, а опосередкованого віртуального інформаційного контакту. 

Віртуальна реальність має важливе практичне значення в житті сучас-

ного суспільства. На технологіях віртуальної реальності нині ґрун-

тується чимало виробничих, наукових, військових та інших видів сус-

пільної діяльності [3].  

Таким чином, феномен віртуальності, водночас і процес 

віртуалізації, не просто стосуються всіх сфер суспільного життя лю-

дини, а має велике значення в пізнанні, освоєнні і формуванні сучасного 

культурного простору. 

Віртуалізація змінює людський спосіб життя, створюючи 

натомість новий – штучний. Віртуальна реальність як множинність по-

роджує різноманітність реальності, світоглядних систем, «картин 

світу».  

Інтернет породжує величезну кількість можливостей для ре-

алізації ідентичності людини та розширення можливостей шляхів твор-

чої активності. Перебування у віртуальному просторі дає перспективи 

для ігор з ідентифікацією, дозволяючи формувати власну віртуальну 

особистість або ж запозичувати її у формі різних аватарів. Виникає пи-

тання: чи можна вважати це свободою чи новими видами залежності; чи 

можна взагалі вважати віртуальну особистість особистістю, а не просто 

грою з масками? Зрозуміло, що віртуальний простір, з одного боку, до-

помагає людині пристосовуватися до нових умов у роботі, освіті, фор-

мує навики взаємодії з новітніми технологіями. Але водночас перебу-

вання у віртуальному просторі часто викликане певними проблемами в 

реальному житті і виконує компенсаторну функцію. Пов’язано це з тим, 

що людина часто не в змозі реалізувати різні аспекти «Я». Однією з не-

безпек інтернет-середовища є загроза контролю над особистістю, яка в 

крайніх формах може перерости в електронний тоталітаризм. 

Інтернет в жодному разі не є «простим» світом єдиної безальтер-

нативної потреби: він пропонує людині велику кількість можливостей 

на всі смаки і відрізняється швидше не аскетичною простотою, а, 

навпаки, процвітаючою складністю… Будучи емоційно і перцептивно 

«захопленою» тим чи іншим фрагментом інтернет-середовища, людина 

не відчуває складностей та мук вибору, а плавно «дрейфує» лініями пси-

хологічного «поля», задовольняючи різні бажання… Так що з цього по-

гляду Інтернет можна назвати «світом несуперечливої складності» і 

«світом спрощених виборів». Але треба бути дуже уважним та не роз-

чинятися у віртуальності, не загубити себе і свого «Я».  
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ОСВІТА В «СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ» 

 

Кубрак О. С. 

Науковий керівник – Зінчина О. Б., канд. соц. наук 

 

У 1959 р. професор Гарвардського університету Даніел Белл, якого 

вважають класиком соціології, під час виступу на міжнародному 

соціологічному семінарі в Зальцбурзі (Австрія) вперше використав 

термін «постіндустріальне суспільство». Ним визначався соціум, у 

якому індустріальний сектор втрачає провідну роль, а головною 

рушійною силою стають наукоємні (високі, тонкі) технології. Це визна-

чення і сьогодні повністю відповідає реаліям – його можна вважати кла-

сичним. Префікс «пост» допускає неоднозначність при тлумаченні ос-

новної сутності суспільства. Конкретизацію цієї сутності зробив Пітер 

Дракер, класик менеджменту, професор ряду американських універси-

тетів і консультант найбільших фірм США, який у 1966 р. увів у науко-

вий обіг термін «суспільство знань» (knowledge society), що визначає 

тип економіки, в якій знання відіграють вирішальну роль, а їх вироб-

ництво стає джерелом розвитку. Під «суспільство знань» мається на 

увазі соціум, соціальне середовище, в якому відбувається тотальна ін-

форматизація всіх сфер життя, а головною цінністю визнаються нако-

пичення і систематизація знань, а також вільний доступ до них всіх лю-

дей. 

Слід точно визначити (обмежити) характеристики постінду-

стріального світу. Як відомо, основна доктрина теорії постіндустріаль-

ного суспільства ґрунтується на тому, що соціум в своєму розвитку про-

ходить три стадії: 1) доіндустріальну, 2) індустріальну; 3) постінду-

стріальну. Кожна з цих стадій має ряд ключових параметрів і характе-

ристик. Перша характеристика – провідна галузь виробництва. В доін-

дустріальному суспільстві під нею мається на увазі сільське господар-

ство, в індустріальному – промисловість, в постіндустріальному – ін-

https://delphipages.live/uk/різне/virtual-community
https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/26205/1/7-34-39.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/136-Текст%20статті-356-1-10-20141016.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/136-Текст%20статті-356-1-10-20141016.pdf
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формаційні технології і наука. Друга характеристика – виробничий ре-

сурс. В доіндустріальному суспільстві ним є сировина, тобто все, що 

людина може добути з навколишнього світу, в індустріальному – 

енергія, в постіндустріальному – інформація. Третя характеристика – 

виробничий процес. В доіндустріальному суспільстві це видобуток, в 

індустріальному – виготовлення, в постіндустріальному – програ-

мування. Четверта характеристика – джерело виробництва. В доінду-

стріальному суспільстві це праця, в індустріальному – капітал, в постін-

дустріальному – наука. П’ята характеристика – відносини між людьми. 

В доіндустріальному суспільстві вони складаються навколо фізичного 

гноблення, в індустріальному – на основі економічного гноблення, в 

постіндустріальному – на основі інформаційної спеціалізації та обміну. 

Шоста характеристика – ставлення до природи. В доіндустріальному 

суспільстві воно пов’язане з прямим фізичним впливом на природу, в 

індустріальному – з впливом на природу через штучне середовище, в 

постіндустріальному шляхом моделювання наслідків впливу. Сьома ха-

рактеристика – поширеність суспільних цінностей. В доіндустріаль-

ному суспільстві ці цінності сприймаються в масштабі етнічно однорід-

ного суспільства, народу, держави, в індустріальному – в межах певних 

соціальних груп, в постіндустріальному - в глобальному масштабі. 

Восьма характеристика – евристична – по тенденціям розвитку суспіль-

ства та освіти. В доіндустріальному суспільстві це спостереження за 

природою і людьми, в індустріальному – узагальнення досвіду і знань 

минулих поколінь, в постіндустріальному – інтеграція знань шляхом 

глобалізації комп’ютерних мереж, Інтернету. 

Аналізуючи вісім вищеописаних характеристик постіндустріаль-

ного суспільства, нескладно зробити висновок про те, що суспільство 

знань є формою вираження (відображення) восьмої евристичної харак-

теристики, тобто визначає зміст функції освіти в постіндустріальному 

світі. Якщо в соціумі відсутні або знаходяться в зародковому стані 

ознаки суспільства знання, даний соціум ніяк не можна розглядати як 

такий, що знаходиться в стадії постіндустріального розвитку. Дійсно, 

якщо в суспільстві відсутні ефективні механізми накопичення, дифе-

ренціації, аналізу, обігу та примноження інформації, у ньому в свою 

чергу інформаційні технології і наука не будуть вважатися провідними 

галузями виробництва, інформація не буде прирівнюватись до важли-

вого виробничого ресурсу, програмування не визначатиме виробничий 

процес, моделювання не буде мати вирішального значення при оцінці 

перспектив розвитку і т. д. З цієї причини сучасне суспільство не можна 

однозначно співвідносити і з рекламованим ЮНЕСКО суспільством 
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знання і з постіндустріальним світом, тому що в ньому не визріли всі 

без винятку ознаки цього світу.  

Інформаційне суспільство у його розумінні – це суспільство знань. 

П. Дракер вважав, що суспільство знань визначає тип економіки, в якій 

знання відіграють вирішальну роль, а їх виробництво стає джерелом ро-

звитку. Саме він одним із перших у постіндустріальній парадигмі пере-

орієнтував увагу з відносин «людина – техніка» на новий зміст трудових 

відносин «людина – знання». У роботі «Посткапіталістичне суспіль-

ство» він приділяв багато уваги соціальним змінам, не обмежуючись 

лише аналізом динаміки розвитку технологій та економічного зрос-

тання. Саме він концептуалізував та доповнив розрізнені течії у галузях 

економіки, соціології, соціальної психології у межах єдиної системи 

суспільства знання [1].  

У суспільстві знання П. Дракер надає провідну роль освіті, вважа-

ючи її головним завданням навчити особистість вчитися самостійно. 

Досліджуючи зміни, що відбувалися у сфері економіки та виробництва 

з к. XVIII до к. XX ст., П. Дракер дійшов висновку, що освіта в «сус-

пільстві знання» стане головним фактором виробництва та змінить 

свою парадигмальність. На думку П. Дракера, становлення інфор-

маційного суспільства формулює новий тип людини – «людина інфор-

маційна», яка має престижну освіту та володіє спеціальними навичками, 

здатна швидко та якісно працювати з інформацією, швидко адаптува-

тися у швидкоплинних умовах. Від моменту формування суспільства, в 

якому головну роль почне відігравати «людина інформаційна», настане 

наступний етап суспільного розвитку, в якому особливе місце займуть 

освіта і управління. Вже сьогодні люди відчувають на собі вплив інфор-

маційної революції, що проявляється у вигляді постійно зростаючих ін-

формаційних потоків, швидким розповсюдженням електронної ко-

мерції, інформаційними продуктами та послугами, великою часткою 

комунікацій через мережу Інтернет.  

П. Дракер вважає, що має відбутися заміна самої моделі «підтри-

муючого навчання», яка не зможе відповідати імперативам «суспільства 

знання», на модель «випереджаючої освіти», – про яку зараз багато по-

лемізують. Основна ідея «випереджаючої освіти», на думку П. Дракера, 

полягає в тому, щоб навчити особистість самостійно отримувати ко-

рисну інформацію та вміти вчитися. Суспільство знань включає широкі 

соціальні, етичні та політичні параметри. Для побудови суспільства 

знання важливі не лише можливості Інтернету та мультимедійні засоби, 

але й такі важливі інструменти знання, як преса, радіо, телебачення і 

система освіти. Навчання – ключова цінність «суспільства знання». 

Стає очевидним, що процеси, які відбуваються, диктують необхідність 
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вчити людей мислити і жити відповідно до принципів сталого розвитку, 

включаючи питання етики та відповідальності [2].  

Лавиноподібна зміна соціально-технологічних аспектів життя лю-

дини привела до необхідності зміни всієї системи освіти Освіта як най-

важливіший елемент соціалізації індивіда сьогодні все більшою мірою 

реформується під впливом структурних змін у суспільстві, нових інфор-

маційних технологій. Змінюється вся парадигма освіти, яка тепер ґрун-

тується на принципах доступності, відкритості і безперервності. 

Необхідність використання цих принципів визначається, насампе-

ред, змінами в строках старіння інформації, які становлять сьогодні від 

трьох до п’яти років. Так, наприклад, постійна зміна потужності 

комп’ютерів тягне за собою створення і впровадження нових більш дос-

коналих технологій. Таким чином, одноразово отримані знання в рам-

кам старого традиційного освіти дуже швидко застарівають. Тому необ-

хідно проводити постійне оновлення знань фахівців у їх професійній об-

ласті, тобто повинно проводитися додаткове професійне навчання 

(ДПО). Цей вид навчання і освіти поступово починає займати в інфор-

маційному суспільстві лідируючі позиції. Системою ДПО в США охо-

плено близько 70% працюючих, Європі – 60, Японії – 80. 

Крім того, саме дистанційна освіта значно розширює можливості і 

коло надаваних навчаються освітніх послуг за допомогою використання 

системи гнучкого безперервної освіти, гнучких графіків проведення за-

нять у синхронному і асинхронному режимах. Основною особливістю 

гнучких режимів навчання є те, що вони не так жорстко регламентують 

часові та просторові рамки проведення занять і спілкування між викла-

дачами та учнями. Невипадково в американських ділових колах 

настільки живучий девіз: «Існувати – значить змінюватися, існувати 

довго – значить змінюватися часто». 

Очевидно, що реалізація зазначених вище принципів сьогодні 

можлива тільки в тому випадку, якщо традиційне навчання буде до-

повнено дистанційним, заснованим на сучасних віртуальних ко-

мунікаціях. Розроблені та успішно використовуються різні систем ди-

станційного навчання (кейсова, мережева, телекомунікаційна та їх 

варіанти). Сьогодні в світі налічуються вже сотні мільйонів чоловік, які 

здобувають освіту і підвищують свою кваліфікацію з використанням 

дистанційних технологій. 

Виникає потреба в безперервному отриманні і наданні інформації. 

Дана особливість виникає через стрімкого розвитку науково-технічного 

прогресу, коли протягом короткого відрізка часу одна інформаційна 

технологія змінює іншу, з’являються нові пристрої, змінюються прин-

ципи роботи та природно виникає потреба обміну інформацією з нових 
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інформаційних технологіям. Це призводить до необхідності безперерв-

ного навчання протягом усього життя людини. Безперервність навчання 

разом з відкритістю і доступністю лежить в основі концепції освіти в 

інформаційному суспільстві. 

Таким чином, суспільство знань слід визначати як стратегію 

освітнього процесу, що гарантує перехід в постіндустріальну епоху. 

Вільне вираження думок з будь-якого питання передбачає не стільки де-

мократичність і повагу до чужих інтересів, скільки потребу обліку мак-

симальної кількості різних думок з метою вироблення оптимального 

рішення. Вільний доступ до інформації посилює освітній процес, заохо-

чує пошуки різноманітної інформації, зацікавлює людей до її поши-

рення. Поліпшення якості освіти передбачає розробку універсальних 

механізмів оволодіння систематизованими знаннями, розвиток засобів 

сприяння дистанційній самоосвіті. Розвиток культурного та мовного 

розмаїття розширює спектр накопичених знань, збагачує їх сукупність, 

покращує систематизацію всіма можливими нюансами, аспектами, 

напрямками, підходами, прикладами і т. п. Особливе значення в останні 

роки, коли процеси глобалізації «відгукнулися» у всьому світі економіч-

ною кризою, має розвиток культурного та мовного розмаїття. ЮНЕСКО 

особливо підкреслює необхідність підтримки культурного розмаїття 

різних регіонів і народів, примноження досягнень і знань, отриманих в 

різних куточках Землі. За кожними з них ховаються глибинні пласти ін-

формації, яка не може застаріти в повному обсязі, незважаючи на мож-

ливу давність і традиційність. Людство з глибокої давнини виго-

стрювало своє розуміння світу, своє ставлення до нього, осягнення ос-

новних закономірностей, що визначали його існування і розвиток. І ба-

гато аспектів цього розуміння упущені сучасним суспільством. Таким 

чином, відштовхуючись від тенденцій соціального розвитку, які наміти-

лися в наш час, слід зазначити, що суспільство знань представляється 

як обов’язкова стадія розвитку будь-якої сучасної держави. І, отже, його 

концепція може розглядатися і як органічний розвиток теорії постінду-

стріального світу, і як самостійна актуальна і адекватна теоретична по-

будова, пов’язана з описом тенденцій культурного розвитку світової 

спільноти.  
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Ринок цифрових послуг, які пропонують рішення у сфері безпеки 

та захисту міста, особистих даних громадян, інформаційної інфраструк-

тури, конфіденційності, зростає швидкими темпами [1, с. 221]. Досить 

багато чого написано про найцікавіші smart-вирішення у галузі безпеки 

та особистого простору, про те, які технології в цій галузі користуються 

попитом на ринку, як реалізується концепція "Безпечне місто" на при-

кладі різних міст , а також про те, які виклики стоять перед містом. Ми 

хочемо розглянути безпеку у місті, коли існує загроза самого життя го-

родянина при використанні ними мобільних телефонів та ін. 

За останнє десятиліття навушники, смартфони та переносні му-

зичні колонки стали невід'ємною частиною життя будь-якого городя-

нина. Занурюючись у ці гаджети, люди створюють небезпечні ситуації 

на дорогах у місті, як міська влада різних країн світу намагається повер-

нути розгублених городян до реальності [2] . 

Один із найпопулярніших способів – світлові смуги на тротуарах 

та пішохідних переходах. На дорогах Тель-Авіва з особливо жвавим до-

рожнім рухом встановили світлодіодні ліхтарі, що попереджають пішо-

ходів, що відволіклися, про небезпеку. Смуги випромінюють яскраве 

неонове світло: зелене, коли рух дозволено, і червоне, коли слід зупи-

нитися. 

Аналогічний пристрій з'явився на тротуарах нідерландського міста 

Бодегравен. Там наземне освітлення синхронізується із ліхтарями. В 

Аугсбурзі подібну установку вмонтували у дорогу неподалік місцевого 

інституту, студенти якого приділяють смартфонам занадто багато 

уваги. 

На перехрестях південнокорейського міста Ільсан встановили си-

стему попереджувальних пристроїв. Вона складається з кольорових 

блимаючих вогнів, тепловізорів і лазерних променів. Ці пристрої при-

вертають увагу пішоходів, що втратили пильність, яскравим світлом і 

тепловим ефектом. А водіїв вони змушують вчасно пригальмувати і 

уникнути нещасного випадку. 

Іншим методом запобігання дорожньо-транспортним пригодам 

стала розмітка. Тротуар на одній із найжвавіших вулиць китайського 

міста Чунціна розділили на дві смуги: одна призначена для тих, хто ди-

виться в мобільні телефони під час пересування, інша – для пішоходів, 

які не користуються гаджетами. 
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У Бангкокському університеті Касетсарт відкрили 500-метрову 

пішохідну доріжку під назвою «провулок для мобільних телефонів». 

Вона покликана запобігти зіткненню звичайних перехожих із користу-

вачами смартфонів. 

Схожий спосіб застосували і в Манчестері: експериментальні 

"смуги повільного руху", що нагадують велодоріжки, виділили на буль-

варі Хардмана. Вони призначені для людей, які через смартфони йдуть 

надто повільно. Автори ініціативи також провели дослідження та з'ясу-

вали: 75 % опитаних британців відчувають провину за те, що користу-

ються телефоном, ідучи багатолюдними вулицями. 

Графіті-слогани на асфальті та дорожніх знаках, мабуть, найбюд-

жетніші спроби забезпечення безпеки людей, що дивляться у телефони. 

На одному з тротуарів іспанського міста Сан-Хав'єр встановили знак із 

написом: «Піднімай очі, пішохід! Будьте уважні під час пересування. 

Ваше повідомлення у WhatsApp може зачекати». 

У японському передмісті Ямато пасажирів, які прибувають на 

залізничну станцію, одразу ж знайомлять із забороною на використання 

смартфонів під час пересування місцевими центральними дорогами, 

площами та парками. На вокзалі відтворюється запис: «Використання 

смартфонів під час ходьби заборонено. Будь ласка, поверніться до своїх 

смартфонів після того, як перестанете пересуватися». Проте, жодних 

покарань для тих, хто порушив правило, не передбачено. 

У деяких країнах використання смартфона у невідповідних місцях 

міста може загрожувати штрафом. У Каліфорнії пішоходів, які розмов-

ляють по телефону або слухають музику під час переходу дороги, мо-

жуть оштрафувати на 100 доларів. Виняток – дзвінок до служби 911 [3]. 

Оновлені в 2019 році правила дорожнього руху Білорусії заборо-

няють людям, які переходять дорогу, користуватися смартфонами і 

слухати музику. У списку порушень опинився навіть одягнений на го-

лову капюшон - штраф за цей проступок складе близько 14 білоруських 

рублів. 
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Ось уже майже три роки світ живе в карантинному режимі із за-

критими кордонами та практично завмерлою повсякденністю. COVID-

19 змінив життя у політичній, економічній, соціальній, духовній та в 

медичній сферах.  Все це, відбилося у світовідчутті, у планах та повся-

кденності жителів міста.  Можна говорити про екзистенцію самого 

міста, в якому звичний спосіб життя раптово був поставлений на паузу, 

відразу ж міста спорожніли. А місто роблять містом саме люди, коли 

заповнені громадські простори, коли городяни комунікують «очі в очі» 

і не важливо вербально чи ні. Щоправда, певною мірою це пішло на ко-

ристь містам, а саме, одна з підсистем міста – екологічна, помітно очи-

стилася.  Наприклад, Reuters повідомляють, що «вода в каналах Венеції 

помітно очистилася і стала прозорою на тлі карантину.  Місцеві жителі 

публікують відео та фотографії, на яких видно, що до каналів Венеції 

повернулися риби та лебеді.  Венеціанцям заборонено вихід із дому без 

крайньої необхідності, у місті немає туристів, рух у каналах зупинився».  

Час ніби зупинився, і було дивно, що немає поспіху, немає звичної місь-

кої повсякденності.  Але сучасне місто відносно швидко адаптувалося 

до цієї ситуації, бо давно є у віртуальному світі інтернету.  Інтернет на 

сьогоднішній день є невід'ємною частиною міського способу життя і, 

отже, міського культурного простору. 

Звідси, за словами Бенджаміна Х. Браттона – американського 

соціолога, «концентрація населення у більш щільних міських мега-

полісах приведе до того, що ми будемо жити у «синтетичному саду», 

оточеному автоматизованими ландшафтами, на більш віддаленому, ніж 

зараз, відстані від інших видів природних.  екосистем» [3]. 

Карантин із приводу COVID-19 ще більш рельєфно це демонструє. 

Майже в кожному місті платформи, що надають послуги доставки, 

підтримують цільну соціальну тканину. У відповідь на вірус закрилися 

магазини, спорожніли вулиці, але життя триває. Люди стали більше 

здійснювати покупки онлайн. Автоматизована система замовлень, си-

стемні адміністратори та кур'єри підтримують світ у русі, коли уряд не 

в змозі це зробити. 
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Таким чином, у надзвичайній ситуації інтернет стає сферою сус-

пільного життя. Компанії переходять в онлайн, імпровізуючи у ство-

ренні своїх віртуальних аналогів: телемедицина, симуляції спортивної 

активності, онлайн-освіту та онлайн-конференції. Сувора ізоляція міст 

у планетарному масштабі – це, за словами Бенджаміна Х. Браттон, ур-

банізм, зведень до взаємозв'язків першої необхідності: сигнал, передача, 

обмін речовин. 

 Загалом через пандемію стався небачений розмах віртуального 

спілкування: локдаун перезнайомив багатьох людей і показав, що навіть 

творчість може продовжуватися віртуально.  Майже всі музеї зі світо-

вим ім'ям стали працювати онлайн, що дозволило великій кількості лю-

дей долучитися до їхніх щедеврів. 

  Вимушена самоізоляція показала, що все інтенсивніше у наше 

життя вторгаються віртуальні «реальності» та інші технології.  Це, 

звісно, вплине на життя сучасних міст, але чи стануть вони оазисами 

«розумного» життя, smart city? 

 На наш погляд, у поняття «ідеальне» або «розумне» місто необ-

хідно включати природний та соціальний вимір.  Це означає, перш за 

все, розумне управління природними ресурсами, які опиняються у зоні 

ризику через технологізацію життя.  І не тільки управління, а й 

співпраця громадянського суспільства та влади потрібні в цьому ключі.  

Інакше дауншифтинг стане масовим явищем і міста знову спорожніють, 

але вже з іншої причини. 

 Отже, локдаун у мегаполісах був потрясінням на початковому 

етапі, але свідомі городяни використовували цей час для творчості, 

сімейного зближення та освоєння нових віртуальних ресурсів. 

Очевидно, що екзистенцію сучасного міста багато в чому створю-

ють публічні простори як основа мікросоціумів та креативних спільнот, 

а також вільна мобільність та інноваційне проектування.  Одна з найак-

туальніших стратегій майбутнього – проекти smart city, які, не порушу-

ючи особистої свободи, здатні зробити життя у містах більш комфорт-

ним та розумним. 
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A century ago, in 1918–1919, there was a Spanish flu pandemic, which 

was superimposed on the First World War. This led to catastrophic conse-

quences: the number of victims went to tens of millions. World War I, the 

Spanish flu pandemic, and the Great Depression that followed, shook the 

global economic system. However, at that time there was no global capital 

market, so it was much easier to survive the global crisis than it is now. Glob-

alization in today's sense did not exist: countries were not so interconnected. 

The First World War and the crisis that followed it are, in fact, the first signs 

of globalization. 

It is not national markets that are falling now, but the global capital 

market. This is important because all national and banking strategies, all re-

serves depend on it. Almost everything that defines our life today is tied to 

the global market. As far as the urban economy is concerned, here the effect 

of the epidemic can be traced in the consumer market. 

The COVID epidemic almost coincided with the expected economic 

recession, which was about to begin. The economy has been growing for 

many years and reached its limit, a huge bubble formed.  Experts understood 

that a recession would begin in the second or third quarter of 2020, and a very 

serious one at that: the economic success of previous years had gone too far. 

The recession coincided with the epidemic, but if they had passed one by one, 

it would have been much harder. Anyway, a restructuring of the economic 

mechanism has taken place now. 

If we talk about urban business, then it can be divided into three groups. 

The first group are those for whom the epidemic represents a win–win situa-

tion, since it increases the demand for their services. In the USA, they created 

a “homebody index”, which included 33 companies and which reflects what 

services will be in demand in the near future. These are gaming, mobile com-

munications, the pharmaceutical industry and healthcare. The second group 

is the business, which is now going through a difficult period. This is every-

thing related to tourism. It should be noted that the tourism area was the first 

to feel the damage from COVID precisely because China – the supplier of the 

main number of tourists – closed before everyone else. The third group is a 

business that is in a stressful situation, but can be reorganized, in particular, 

work remotely. The remote work precedent will affect patterns of mobility, 
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architecture and construction, and urban planning. In large cities around the 

world, about one–third of citizens have a lot of money and free time.  They 

are destroying the classic Fordist city, which is the modern metropolis and 

which is a projection of labor legislation on the territory. he whole industrial 

city was created in order to transport people from home to work and back. 

However, in the post–industrial era, an imbalance arose: on the one hand, the 

whole city traveled to and from work, on the other hand, part of the popula-

tion began to work part–time or according to an alternative schedule, partly 

from home, partly from the so–called “third place”. A critical mass of people 

now do not live in a permanent work schedule. Working from home or from 

a third place increases the price of time, because communication between 

employees is not constant, and you need to really prepare for it, which in-

creases the level of responsibility. The economic model of office space is 

changing. The phenomenon of hot – desking appears when employees simply 

occupy any free table. Since people are not in the workplace full time, com-

panies are drastically reducing office space and the number of desks. 

After the pandemic, two trends will appear that will create entire seg-

ments in the economy. One of them is a new round of suburbanization. Large 

cities are better prepared for an epidemic than many small and medium–sized 

towns, because the tradition of a suburban area gives a much higher possibil-

ity of self–isolation than in cities where it does not exist. This second wave 

of suburbanization will provoke urban sprawling, where there is a cottage 

village, but there is no infrastructure around it. It seems that one of the results 

of the epidemic will be the conversion of the urban sprawl into a normal sub-

urb – a place with infrastructure within walking distance availability [1]. 

The second trend is the request for the multifunctionality of buildings 

and structures. Habidatum works with master plans in different cities around 

the world. Even before COVID, customers were asking to provide zones that 

could turn into a different type of space. For example, a hotel becomes a hos-

pital, a hospital becomes a premises, a parking lot becomes a military field 

hospital. Especially a lot of such requests came from China. Even now, in 

many countries, covered parking lots at offices are turning into markets and 

galleries on weekends. The ability to constantly change the function of space 

is a very important requirement for architects and builders. 
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МАГДЕБУРГСЬКЕ ПРАВО В МІСТАХ УКРАЇНИ 

 

Ткачова Е. Х. 

Науковий керівник - Кoзирєва Н. В., канд.  філoc. наук, доцент 

 

Магдебурзьке право в Україні – право міського самоврядування на 

українських землях, засноване на загальних принципах магдебурзького 

права (далі – Магдебурзьке право). Поширилося в Україні в 14–15 ст. 

через Польщу та Угорщину. Відповідно до цього права всі міста 

України умовно можна поділити на три категорії.  

До першої належали міста, що отримали Магдебурзьке право від 

литовських князів, польських та угорських королів. Переважно це були 

міста Правобережної України. Раніше Магдебурзьке право було надано 

містам Закарпатської України, яка на той час входила до складу Угор-

щини. З 1329 p. Магдебурзьке право користувалися Хуст, Вишкове, 

Тячів. Згодом Магдебурзьке право отримали Сянок (1339), Львів (1356), 

Кам’янець-Подільський (1374), Луцьк (1432), Кременець (1438), Жито-

мир (1444), Мукачеве (1445), Київ (1494–1497). 

До другої категорії належали міста, які отримали Магдебурзьке 

право від їх власників. Так, князі Вишневецькі в 16 ст. дарували Магде-

бурзьке право містам Лохвиці, Лубнам, Пирятину, Прилукам. 

До третьої категорії належали міста, яким Магдебурзьке право 

було надано грамотами гетьманів після приєднання України до Мос-

ковської держави. До кін. 18 ст. Магдебурзьке право одержали значна 

частина міст Лівобережної України. Грамоти гетьманів переважно 

підтверджували права міст України на самоврядування, які вони отри-

мали, перебуваючи ще під литовським та польським впливом. 

За рівнем самоврядування міста України поділялися на 

магістратські (привілейовані) та ратушні. Магістратське самовряду-

вання відрізнялося від ратушного більшою самостійністю. Ратушу як 

орган міського самоврядування наприкінці 18 ст. мали майже всі міста 

Лівобережної України. 

У магістратських містах уся повнота влади належала магістратові. 

Він складався з магістратських урядників – старших та молодших. До 

старших належали: війт, бурмістри, радці (райці), лавники та 

магістратський писар; до молодших — комісар або межувальник, город-

ничий та возний. Очолював міську владу війт, який попервах призна-

чався, а згодом затверджувався королем. За доби Гетьманщини війт за-

тверджувався спочатку гетьманом, а потім генеральною військовою 

канцелярією. У руках війта зосереджувалися всі важелі управління 

містом. Він разом з населенням міста обирав раду, до якої входило від 
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6 до 24 радців. Радці вибирали зі свого середовища на 1 рік бурмістрів 

(від 2 до 12). Разом з війтом бурмістри розглядали як судові, так і 

адміністративні справи. 

У містах існував і спеціальний судовий орган – лава, до складу якої 

входили війт (голова) і 7 лавників, або присяжних. Лавників також що-

року обирали із середовища заможного міського населення. Лава 

розглядала як цивільні, так і кримінальні справи. У деяких містах ци-

вільні справи міщан розглядала рада; при цьому лаві були підсудні 

виключно кримінальні справи. Вироки у кримінальних справах обов’яз-

ково затверджувалися гетьманом. 

Про межі влади міського суду свідчить грамота на самоврядування 

м. Переяславу (тепер Переяслав-Хмельницький Київської обл.), видана 

1620 р. У ній зазначалося, що війт з лавниками та бурмістр з радниками 

могли судити не тільки мешканців міста, а й приїжджих купців. Суд по-

винен був збиратися в будівлі магістрату щодня, крім неділі та святко-

вих днів. Суд міг розглядати цивільні та кримінальні справи за наяв-

ності не менш як 5 його членів. У засіданнях міських судів брали участь 

представники гетьманської адміністрації, що підривало суть Магдебур-

зького права. 

Судовий процес у містах з Магдебурзьким правом був усним, глас-

ним та змагальним. Міста з правом на самоврядування повинні були 

вершити правосуддя виключно на засадах Магдебурзького права. 

У загальному бюрократичному апараті міста певні функції мали й 

молодші урядники. Так, комісар виконував рішення міського суду щодо 

переділу землі, встановлював межові знаки. Возний виконував дору-

чення суду, розносив судові повістки, приводив правопорушників до 

суду. Городничий стежив за громадським порядком у місті. 

Жителі міст, які мали Магдебурзьке право, були юридично віль-

ними. Вони виконували як загальнодержавні повинності, так і ті, що 

визначала міська влада. Магдебурзьке право звільняло місто не тільки 

від судової, а й від адміністративної влади власника, на землі якого це 

місто стояло. Міщани звільнялися від усіх повинностей на користь влас-

ника. Із загальнодержавних повинностей головною була військова. 

Місто виставляло певну кількість ратників, сплачувало податки на 

військові потреби — «серебщину» та «ординщину». Частина прибутків 

міста йшла на купівлю пороху, свинцю, набоїв. На містах лежав також 

обов’язок утримання розквартированого на їхній території війська. 

Магістрат забезпечував військо продуктами, квартирами, транспортом. 

На жителів покладались утримання міської адміністрації, сплата подат-

ків духівництву та на ремонтні роботи в місті.  
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Жителі міст, які мали Магдебурзьке право, одержували ряд при-

вілеїв. Так, вони мали право будувати ратушу з годинником і тримати 

при ній сурмача. У нижніх приміщеннях ратуші дозволялося роз-

міщувати крамницю, хлібні засіки, «діжку мірну» (для сипучих про-

дуктів) і «мірницю мідну» (для рідких), доходи від яких використовува-

лися для загальноміських потреб. У містах, до яких приїжджало багато 

купців, дозволялося будувати гостиний двір. Міста мали право на «по-

сполиту лазню», «посполиту кухню» (шинок), млин. Усі доходи надхо-

дили до міської скарбниці (скрині), ключ від якої знаходився у одного з 

бурмістрів. Із цієї скрині йшла оплата за Магдебурзьке право, вносилися 

податки та покривалися інші витрати. Одним з важливих привілеїв, які 

надавало Магдебурзьке право, було право «складу»: купці, котрі приво-

зили товари до міста, повинні були продавати їх тільки в цьому місті й 

лише оптом. Роздрібна купівля-продаж була монополією місцевих куп-

ців. Приїжджі купці могли торгувати вроздріб тільки у дні ярмарків. Яр-

марки й торги, які влаштовувались у містах, сприяли їх економічному 

розвитку, збагаченню міських жителів. Кількість ярмарків, які мало 

право проводити місто, зазначалась у грамотах на самоврядування. Так, 

Чернігів мав право проводити 3 ярмарки щороку. 

1831 р. в Російській імперії вийшов імператорський указ, який ска-

сував дію Магдебурзького права в містах. Ще кілька років після цього 

Магдебурзьке право протрималося в Києві, але окремим указом 1834 р. 

воно було скасоване й там. У містах Західної України, які після першого 

поділу Польщі (1772) відійшли до Австрії, Магдебурзьке право було 

ліквідоване до кінця18 ст. 

Отже, на першому етапі в 14–16 ст. Магдебурзьке право пошири-

лося на всій Правобережній та частині Лівобережної України. У той час 

воно відіграло прогресивну роль в економічному розвитку українських 

міст. На поч. 19 ст. Магдебурзьке право в Україні практично припинило 

своє існування. Головними причинами цього були: втручання місцевої 

адміністрації у справи міст з Магдебурзьким правом; невизначеність 

компетенції та дій війта, ради, лави; становий характер влади в містах; 

відсутність будь-якого контролю за діяльністю міської адміністрації; 

корупція та хабарництво серед посадових осіб тощо. 
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Актуальність обраної теми полягає у потребі з’ясування  відмінно-

стей в називанні архітектурних елементів із загальною назвою машрабія 

в традиціях країн Північної Африки, Азії та Близького Сходу. Метою 

дослідження є  пояснити загальне лексичне значення терміну машрабія 

в його різновидах: ма’аги і шаббак (Йемен), пишки  (Іран), шушабанді 

(Грузія), шашабан (Вірменія), шебеке (Азербайджан) та інших країнах. 

Об’єктом дослідження є найменування машрабія. Предмет дослідження 

– особливості лексичного значення терміну на позначення цього архіте-

ктурного елемента в різних країнах. 

Для проведення дослідження використано різноманітні інформа-

ційні джерела: наукові та публіцистичні статті, тлумачний та інші слов-

ники, тревелоги, документальні матеріали, публікації спеціалізованих 

інтернет-видань, дописи туристичних сайтів, груп у соціальних мере-

жах та ін.).   

Висновки дослідження. Машрабії – малі архітектурні форми, які 

надають образу будівлі неповторності. Це тип проєктування вікон та 

огороджень різьбленим деревом, що розташовуються на верхніх повер-

хах будівлі, іноді прикрашені вітражним склом. З'явилися вони давно, 

близко 2500 років тому. У різних країнах світу машрабії мають свою 

специфіку і називаються по-різному. Шебеке в Азербайджані – різновид 

машрабії, що поєднується із заскленими вітражними вікнами у де-

рев’яній оправі, візерунчастою кладкою стін, «холодильниками», айва-

нами тощо. У Йемені на позначення віконця-вуалі вживають терміни 

ма’аги і шаббак.  У Грузії  різновид машрабії – шушабанді.  

Відомо, що мандрівники запровадили ці малі архітектурні форми в 

архітектурну традицію Європи. Так в Англії з'явилися ширми ажурного 

різьблення  та джалі в Німеччині. Для європейців це був екзотизм, для 
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якого придумали стиль –  монгольська готика, індуїстська готика або 

індо-готика. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

Теслюк М. В. 

Науковий керівник – Кір’янова О. В., старший викладач 

 

Термінологія є найбільш динамічним пластом словникового 

складу мови в тій чи іншій мовній сфері. Як наука вона подолала довгий 

і тернистий шлях. Безумовно, однією з найактивніших терміносистем є 

фінансово-економічна, у якій відбиті мінливі реалії економічної прак-

тики і для якої нагальним є постійне збагачення та оновлення термінів. 

Потреби часу обумовлюють необхідність обґрунтування особливостей 

творення фінансово-економічних термінів.  

Серед лінгвістів, які досліджують фінансово-економічну терміно-

логічну систему української мови, вважаємо доречним відзначити нау-

кові студії Г. Чорновол, Т. Дячук, Д. Шапран, Н. Пілецької, Л. Гараще-

нко, Н. Краснопольської, Л. Боднарчук та інших. 

 У межах цієї публікації розглянуто одну з найактуальніших і най-

складніших проблем українського мовознавства ХХІ століття – станов-

лення фінансово-економічної термінології, здійснено аналіз наукових 

джерел із досліджуваного питання, теоретично обґрунтовано особливо-

сті творення фінансово-економічних термінів. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей творення фі-

нансово-економічних термінів. 

Методи дослідження: критичний аналіз, узагальнення, системати-

зація досліджуваної проблеми на основі осмислення першоджерел. 

У процесі розвитку термінології невідворотною є взаємодія з ін-

шими стилями мовлення, насамперед із розмовним, який надає терміно-

логії своєрідного лексичного «підживлення». Унаслідок цього з’явля-

ється все більше семантично й стилістично модифікованих термінів, які 

активно доповнюють термінологічну лексику. Звісно, між термінами й 

загальновживаною лексикою відбувається постійний обмін: терміни 

входять до складу загальномовних одиниць, і навпаки, слова загального 

вжитку змінюють деякі свої характеристики та стають термінами.  

Завдячуємо науковим поглядам Г. Вознюк і Т. Конівіцької, які те-

рмінологізацію трактували як «процес залучення і перегляду слів зага-
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льного вжитку в певній терміносистемі з метою номінації нових по-

нять». Разом із тим термінологізована одиниця означеними дослідни-

ками розглядається як колишнє поняття, що відійшло за межі загально-

вживаної лексики й в тій чи іншій галузі на основі переосмислення та 

(або) довантаження і отримало певне термінологічне значення для іден-

тифікації нового поняття». 

У межах цієї публікації вважаємо доцільним спрямувати увагу на 

виявлення особливостей творення фінансово-економічних термінів, 

адже усвідомлення словотвірних процесів обумовлює розуміння зако-

номірностей утворення нових лексичних одиниць.  

Безумовно, словотвірний аналіз фінансово-економічної терміноси-

стеми ускладнений тим, що в сучасній лінгвістиці немає загальноприй-

нятого визначення способу творення термінів. Традиційно виділяють 

чотири способи словотвору, а саме:  

- морфологічний (творення слів за допомогою афіксів, шляхом 

приєднання їх до твірної основи); 

- лексико-синтаксичний (утворення нового терміну шляхом 

об’єднання двох або більше слів);  

- морфолого-синтаксичний (поява нового терміну внаслідок пе-

реходу слів з однієї частини мови в іншу); 

- лексико-семантичний (виникнення нового слова шляхом зміни 

значення поняття, що вже існує).  

Варто зазначити, що найбільш активним способом творення фінан-

сово-економічної термінології є морфологічний, адже саме на основи й 

афікси припадає основне словотвірне навантаження. Як зазначає 

Т. І. Панько, обумовлено це насамперед тим, що «морфологічна струк-

тура терміна, який утворився способом афіксації, включає органічно за-

кладену основу структурної систематизації, що має першочергове зна-

чення в термінології» [7, с. 249].  

У сфері фінансово-економічної термінології префіксальний, суфі-

ксальний і префіксально-суфіксальний способи утворення спеціальних 

термінів є найбільш поширеними. Наприклад, низка термінів, що мають 

значення процесуальної ознаки й слугують на позначення опредметних 

дій, процесів, явищ тощо була утворена за допомогою суфіксів -ацій-, -

изацій- : акцептація, валоризація, ваучеризація, доларизація, інвентари-

зація, конвертація, монетизація, монополізація, приватизація, реалізація 

синдикація та ін. 

Однак, творення термінів за допомогою зазначених суфіксів має 

деякі спірні питання, а саме: мотивовані чи немотивовані терміни, утво-
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рені за допомогою суфіксів -ацій-, -изацій-, запозичені ці слова повні-

стю або утворилися шляхом словотвору; від якої частини мови утвори-

лися ці слова? 

Значна кількість мовознавчих джерел пропонує терміни з суфік-

сами -изацій-, -ізацій- розглядати як віддієслівні іменники. У науковому 

дискурсі питання про те наскільки такі утворення є віддієслівними за-

лишається дискусійним, адже такі терміни як, наприклад, ваучеризація, 

доларизація, монетизація, на думку В. Горпинич, дають підстави вису-

нути інакше твердження – слова із суфіксами -изацій-, -ізацій- можуть 

утворюватися від іменникових основ. 

Мовою лінгвістики таке явище називається «черезступеневим тво-

ренням на основі імен». Таким чином, фінансово-економічні терміни з 

суфіксами -изацій-, -ізацій- доцільно розглядати як паралельні утво-

рення від спільної іменниково-дієслівної основи, загальне значення 

яких – процес наділення певною властивістю або ознакою, названою 

твірною основою. 

Як зазначає дослідник О. Стишов, зростання активності іншомов-

них афіксальних морфем у фінансово-економічній термінології є ви-

явом того, «що в дериваційних процесах аналізованого періоду досить 

помітною є тенденція до європеїзації, чи, за іншою термінологією, до 

інтернаціоналізації словотвірних типів». 

Суфікс -ник не менш помітний формат в економічній термінології: 

боржник, власник, виробник, замовник, засновник, платник, позичаль-

ник, показник, приватник, підрядник, постачальник, посередник Утво-

рені за допомогою означеного суфікса терміни активно використову-

ються на позначення назв осіб за професією, діяльністю, знаряддям або 

матеріалом праці в фінансово-економічній галузі.  

У вітчизняній фінансово-економічній терміносистемі особливого 

поширення набули й терміни, утворені за допомогою суфіксів -ор-, -ер, 

наприклад, франчайзер, -ан- (аквізитор, акціонер, аудитор, бартер, бро-

кер, дебітор, дефлятор, рерайтер, депозитор) та ін. Зазначимо, що тер-

міни з такими суфіксами здебільшого використовуються на позначення 

особи, яка виконує певну дію. 

Деякі терміни утворились за допомогою суфіксів –інг, -инг, напри-

клад, брендинг, рекрутинг, демпінг, маркетинг, холдинг, лізинг та інші. 

Проте, цікавим залишається те, що компоненти -інг, -инг не сформовані 

як повноцінні суфікси, внаслідок того, що слова, у яких вони є словот-

вірними елементами, не мають словотворчої структури. Деякі дослід-

ники цей структурний елемент характеризують як нерегулярну словот-

вірну одиницю, що виділяється в іменниках чоловічого роду, що позна-

чає дію за дієсловом, названим мотивуючим словом. 
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Серед термінологічних утворень менш вживаними є суфікси -

ств(о), -цтв(о) зі значенням абстрактної ознаки, що характеризується 

тим, що названо мотивуючим прикметником; властивістю або заняттям 

особи, названої мотивуючим іменником; діяльністю або дією, що хара-

ктеризуються ознакою, названою мотивуючим словом тощо, напри-

клад, банкрутство, виробництво грюндерство, кейнсіанство, казначей-

ство, мальтузіанство, підприємництво тощо. 

Термінологічна лексика є показником рівня розвитку наукової 

мови в суспільстві й науки загалом. Фінансово-економічні терміни в ук-

раїнській мові утворюються здебільшого за зразками продуктивних сло-

вотвірних моделей, а в деяких випадках – із порушенням законів систе-

мної продуктивності словотвірних типів; частина термінів утворена за 

зразком непродуктивних або малопродуктивних типів. 

Отже, аналіз низки наукових джерел із досліджуваного питання 

свідчить про те, що проблема становлення і розвитку вітчизняної фінан-

сово-економічної термінології є обговорюваною в науковому дискурсі. 

Вважаємо, що наявність в українській мові усталених словотвірних мо-

делей сприяє активному процесу термінотворення та забезпечує перед-

бачуваність його структурно-семантичної організації, що є важливим як 

для термінології взагалі, так і для термінів фінансово-економічної сфери 

зокрема, оскільки свідчить про виражений системний характер терміно-

логічного словника.  

 

 

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Аксьонова О. А. 

Науковий керівник – Нікітіна О.П., канд. психол. наук, доцент ка-

федри МППП 
 

Психологічна термінологічна система української мови активно 

розвивається, постійно збагачуючись новими лексичними одиницями, 

зокрема і завдяки запозиченню з інших мов.  

На перекладацькому етапі часто виникає проблема співвіднесення 

англійськомовного терміну з уже наявною в національній психології си-

стемою понять. Українська психологічна наука, яка має свою власну і 

досить стійку терміносистему не завжди виявляється готовою до опису 

та присвоєння нових понять, запозичених із закордонних джерел.  
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Однією із причин, які ускладнюють переклад вважається гу-

манітарний характер психологічної науки, оскільки у процес перекладу 

запозичених термінів включаються додаткові процедури, а саме тлума-

чення вихідного тексту, ймовірність кількох інтерпретацій термінів у 

мові-донорі та мові-реципієнті.  

В нашому випадку – в англійській мові терміни з певним сенсом, 

аналогів яких в українській мові не існує або дослівний переклад не 

відбиває суті сказаного. До прикладу термін “газлайтинг” (англ. 

gaslighting). Дослівно – газове світло, словосполучення яке не пояснює, 

що це форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву 

сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності.  

В умовах перекладу психологічної термінології особливої актуаль-

ності набуває проблема точності перекладу термінів, що репрезентують 

нові наукові поняття. Адже у всіх наукових текстах завжди є своя 

термінологія, яка має бути передана максимально точно. Прагнення 

найповнішої відповідності форм мови змісту висловлювання призво-

дить до використання нових численних термінів. У їх перекладі клю-

чову роль відіграє навички розуміння зв’язку конкретного терміну з ін-

шими елементами термінологічної системи.  

Звуження або спотворення значення терміну в перекладі нега-

тивно позначається на його системній ролі в конкретній галузі знань і в 

термінологічному описі. У зв’язку з цим основна вимога до перекладу 

терміну полягає в точній передачі його змісту з урахуванням особливо-

стей взаємодії термінологічних систем вихідної мови та мови-ре-

ципієнта. 

У сучасній практиці перекладу психологічних термінів з англійсь-

кої мови українською основним способом залишається використання 

лексичного еквівалента. Наприклад: “discovery” – відкриття; “result” – 

результат тощо. Водночас досить вживаними є способи транскрибу-

вання і транслітерації, також дедалі частіше використовується спосіб 

адаптивного транскодування, який передбачає практичне транскрибу-

вання з адаптацією форми слова у вихідній мові до фонетичної та/або 

граматичної форми мови-реципієнта. Наприклад: “intuition” – інтуїція; 

“function” – функція; “role” – роль. 

Перевагою варіанту перекладу за допомогою лексичного еквіва-

лента “корекція поведінки” є прозорість його внутрішньої форми, яка 

розкриває сутність психологічного поняття, однак цей варіант пере-

кладу (як еквівалент “behavioural intervention”) не набув широкого за-

стосування у психологічній літературі. Це може бути зумовлено тим, що 

термін “корекція поведінки” в українській мові має досить широке зна-

чення і позначає будь-які дії, направлені на зміну поведінки, тоді як 
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англійський термін “behavioural intervention” підкреслює застосування 

біхевіористського підходу в терапії. Також переклад термінів можливий 

шляхом описового перекладу – перекладу нових лексичних елементів 

вихідної мови, коли простий термін замінюється в мові перекладу сло-

восполученням, яке адекватно передає зміст цього простого терміну, 

наприклад: “self-harm” – навмисне пошкодження свого тіла.  

Вибір того чи іншого варіанту перекладу слова залежить від кон-

тексту джерела. У тих випадках, коли звуження значення терміну не 

призводить до істотної зміни змісту оригіналу, словосполучення мо-

жуть використовуватися для опису процесу або як лексичні еквіваленти. 

Якщо ж збереження всього обсягу значення терміну має принципове 

значення, то у перекладі слід віддати перевагу методу транслітерації. 

Отже, переклад психологічної термінології вважається одним із 

найскладніших. У процесі перекладу англійських психологічних 

термінів нерідко виникають труднощі, зумовлені характером лексич-

ного запозичення, можливістю множення синонімічних термінів, підбо-

ром найбільш вдалого лексичного еквівалента. Найчастіше для пере-

кладу англійських термінів використовуються транскрибування і 

транслітерація. Терміни, які не мають стійких перекладацьких 

відповідностей, замінюються в перекладі лексичними одиницями, що 

мають схожу внутрішню форму, але позначають інші поняття. У подіб-

них ситуаціях для повнішого уявлення про зміст англійського терміну 

необхідно провести зіставлення позначених ним понять з аналогічними 

поняттями, які входять до терміносистеми мови перекладу. 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ У ГАЛУЗІ 

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  

 

Ясін Хатіне 

Науковий керівник – Приходько А.М., канд. пед. наук, доцент  

  

Загальновідомо, що розвиток сучасних інформаційних технологій 

викликає появу нових термінів, які неодмінно потребують ретельного 

словникового тлумачення. Новоявлені терміни формують значний шар 

лексики, що  дістали назву «неологізми», гармонійно увійшли у сучасне 

мовлення, позначаючи нові поняття.  

Поява нових принципів термінотворення пояснюється пере-

орієнтацією сучасної лінгвістики та необхідністю її використання для 

практичних цілей у різних галузях людського життя. Не є винятком 

явище  появи неологізмів і у галузі будівництва й архітектури.  
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У контексті даного дослідження за допомогою методів узагаль-

нення та систематизації визначимо основні тенденції термінотворення 

у галузі будівництва та архітектури.  

Зауважимо, що серед новітніх термінотворчих тенденцій розрізня-

ють термінологізацію, транстермінологізацію, запозичення та конвер-

сію. Проте деякі терміни змінили своє семантичне значення, що гово-

рить про полісемію термінів, а в деяких випадках й про її розпад. 

Термінологізація сьогодні є найпродуктивнішим способом тво-

рення термінів. Термінологізацією називаємо процес, коли загальнов-

живане слово на основі метафоризації або метонімізації стає науковим  

або технічним терміном, наприклад: Google wallet, targeted 

tweeter, OpenMAMA, Red Hat Summit, Harlem Sheik technology. Учені 

наголошують, що значна частина термінів-неологізмів побудована на 

основі семантичних змін y словах, що постійно використовуються 

носіями мови. 

Інша тенденція у процесі термінотворення – транстерміно-

логізація. Транстермінологізація у сучасній лінгвістиці розглядається як 

перехід термінів з однієї терміносистеми в іншу або як використання 

термінів однієї терміносистеми в іншій, наприклад: демпінг, паркінг. 

Сучасні дослідники зазначають, що немає чіткої межі між загаль-

новживаними словами, що позначають поняття, які належать до нау-

ково-технічного прогресу, та термінами. Серед нових термінів виділимо 

вузькоспеціальні терміни, що не використовуються у літературній мові, 

тому вони залишаються виокремленими. Більш того, мова спеціалістів 

почасти побутує в  усній формі, тому водночас з’являється процес вто-

ринної термінологізації або транстермінологізації, що свідчить про тен-

денцію економити сучасний мовний матеріал, наприклад: девелопер-

ська фірма. 

Процес запозичення складає іншу тенденцію сучасного терміно-

творення. Серед запозичених термінів розрізняють повні запозичення, 

коли використовується як зовнішня, так і внутрішня форми слова, та 

часткові запозичення, коли морфологічна або фонетична структура 

слова деформується щодо норм цільової мови, наприклад, кіберпростір, 

відеокімната, мультизона, шейпінг, тюнінг, кетеринг, кемпінг, лейбл, 

патерн, тренд і т.і. Новий термін може бути представлений декількома 

словами, наприклад, запозиченим і оригінальним словом: архітектор 

віртуальної реальності, вебграфіка, мультиплекс і т.і. 

До найпродуктивніших засобів творення термінів належіть кон-

версія, яка розглядається сучасними лінгвістами як морфолого-синтак-

сичний спосіб термінотворення, коли слово однієї частини мови вико-

ристовується в іншій, отримуючи його парадигму і синтаксичні функції. 
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Деякі вчені називають такий спосіб термінотворення безафіксною дери-

вацією. Зазначимо, що конверсія характерна саме для англійської мови. 

Розрізняють іменники, конвертовані у дієслова (вербалізація), 

дієслова конвертовані в іменники (субстантивація): дизайн,  дизайнер, 

колаж, прикметники, конвертовані у дієслова та іменники (ад’єкти-

вація), числівники, конвертовані у прикметники і т.i.: front-page – перша 

сторінка. 

Не викликає сумнівів той факт,  що з появою новітніх способів 

термінотворення у галузі будівництва й архітектури  перед лексикогра-

фами та термінологами постають нові завдання: 

- розпізнати та ідентифікувати новоутворенні терміни; 

- надати новоутвореним термінам точне і адекватне тлумачення; 

- лексикалізувати нові терміни з метою їх правильного викори-

стання у вказаній вище галузі. 

Отже,  процес термінотворення у галузі будівництва та архітек-

тури відбувається відповідно до сучасних тенденцій й потребує подаль-

шого вивчення, доопрацювання відповідних термінологічних слов-

ників.   

 

 

ЕТИМОЛОГІЯ  ТЕРМІНА «ГОТЕЛЬ» 

 

Ваніна А.М. 

Науковий керівник – Романовська О. О., канд.пед.наук, доцент 

 

Саме слово "etymology" (етимологія) походить від грецького слова 

"etymon", яке означає "правдиве значення слова". Насправді первісне 

значення слова часто відрізняється від його сучасного значення. 

Етимологія слова – це походження слова, його історичний розви-

ток. Простіше кажучи, історія слова. Звідки воно з'явилося? Що озна-

чало раніше? З якої мови прийшло? І як змінювалося згодом його зна-

чення? Отже, досить цікаво знати терміни та історію їх походження, що 

використовуються у готельній сфері, наприклад такий термін як готель. 

Як зазначає Вікіпедія, то готель  (від фр. hôtel),  гости́ниця -

це будинок із мебльованими кімнатами для короткочасного прожи-

вання приїжджих. Залежно від рівня готелю, в ньому можуть бути до-

даткові послуги - ресторани, кафе, бари, бібліотеки, спортзали, сауни та 

ін. Отже, цей термін має іноземне походження. Слово hotel походить від 

старофранцузького hostel. Так, етимологія слова  готель, hôtel: ста-

рофранцузькою ostel, hostel  воно походить від лат. cubiculum 

hospitale («гостьова кімната»), звідки походить і слово «госпіталь». За 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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іншими даними походить від франц. hôtel (приблизно з 1050 р.) «го-

тель», з лат. hospitalis «гостьовий», з hospes (hospitem) «чужинець, гість; 

господар»; перегукується з праїндоєвропейською мовою ghostis - «чу-

жий». 

Щодо історії виникнення готелів, то готелі виникали як заїжджі 

двори вздовж важливих транспортних шляхів. Перші готелі виникали 

ще за часів Давнього Світу, у Середньовіччі вони слугували й притул-

ками для немічних.  

У XVI-XVII столітті готель - аристократичний житловий будинок 

з парадними і службовими дворами. 

У XVIII столітті готелями стали називати різноманітні будівлі - від 

міського палацу до невеликого будинку для однієї сім'ї. 

1785 — у Львові засновано перший в Україні готель  - «Під римсь-

ким цезарем». 

Готель у французькій  архітектурі - міський маєток, зазвичай роз-

міщений на відносно невеликій ділянці, відсунений вглиб території та 

відгороджений від вулиці і сусідніх ділянок високими кам'яними огоро-

жами, що утворюють замкнений внутрішній двір з парадним в'їздом з 

вулиці. Сад розміщений, зазвичай, за головним корпусом і зв'язаний з 

вхідними приміщеннями. Сучасний тип готелів утвердився 

у XIX столітті. 

Нині, за означенням Всесвітньої туристичної організації (ВТО), 

готелями називають будинок з мебльованими кімнатами для коротко-

часного проживання приїжджих, що складається з певної кількості но-

мерів, які мають єдине керівництво і надають певні послуги. Вони згру-

повані в класи та категорії згідно з видами послуг, що надаються, з 

устаткуванням, що є в них. 

Також готелем називають житловий майновий комплекс (будівля, 

частина будівлі, устаткування та інше майно), призначений для надання 

послуг. 

Нині, готель — це основне підприємство готельної індустрії, ме-

тою діяльності якого є заселення, обслуговування, забезпечення відпо-

чинку і харчування відвідувачів. 

Синоніми: пансіон, пансіонат, гостиниця, хостел. 

Як висновок, можна зазначити, що етимологія кожного терміна, 

дозволяє нам краще зрозуміти історію. З іншого боку, вивчення етимо-

логії схожих слів може допомогти щодо незнайомих слів, цим розши-

рюючи наш словниковий запас. І, нарешті, історія слова дуже часто бу-

ває дуже цікавою і змушує замислитися. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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СКЛАДЕНІ ТЕРМІНИ У СТРУКТУРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ТА 

БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

Алі Соад 

Науковий керівник – Тєлєжкіна О. О., докт. філол. наук, доцент 

 

У структурі кожної терміносистеми виокремлюють терміни, що рі-

зняться своєю будовою: прості, складні і складені. Не є винятком і тер-

міносистеми архітектурної та будівельної галузей, де складені терміни 

активно представлені. 

Як відомо, складені терміни – це терміни-словосполучення, що бу-

дуються за різними схемами поєднання частин мови і різняться кількіс-

ним складом компонентів. 

За частиномовним наповненням найбільш частотні такі структурні 

групи термінів: 

- іменник + прикметник: сейсмостійка споруда, архітектурний 

стиль, конструктивно-тектонічні форми, культурно-історична епоха; 

- іменник + іменник: мистецтво проєктування, характер будови, 

цілісність композиції, мистецтво різьблення. 

За характером будови найчастіше трапляються терміносполуки та-

кого компонентного складу: 

- двоскладні: житлове будівництво, секційна споруда, напрям ар-

хітектури, зорове сприйняття, графічне зображення; 

- трискладові: геометризований рослинний орнамент, фінансу-

вання житлового будівництва, каркасна конструкція з перекриттям, 

архітектурна деталь карнизів; 

- чотирикомпонентні: механічне з’єднання різних принципів, архі-

тектурний елемент у формі кільця. 

Усі наведені зразки утворилися поєднанням слів із тривіальним 

значенням, проте особливу увагу привертають метафоризовані терміни-

словосполучення. 

Метафоризовані терміносполуки називають певні реалії архітек-

тури: глухі вікна, стрічкові фундаменти, п’ята склепіння, температу-

рні шви, вушко наличника, вінок капел, крок колон. 

Отже, у структурі терміносистем архітектурної та будівельної га-

лузей активно репрезентовані терміни, що складаються з кількох ком-

понентів. Спостереження засвідчили, що найчастіше трапляються скла-

дені терміни, що утворюються за допомогою поєднання іменника з при-

кметником та іменника з іменником, які найчастіше об’єднуються у дво-

, три- і чотирикомпонентні конструкції. 
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Важливе значення для розвитку термінологічних систем архітекту-

рної та будівельної галузей мають терміни, отримані унаслідок метафо-

ризації. 

Утворення і вживання складених термінів тривіального і метафо-

ризованого походження збагачує аналізовані термінологічні системи. 
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СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

 

Керівник - канд. наук фіз. вих., доц. Безкоровайний Д.О. 

Секретар - студентка 1 курсу ННІ ІЕТІ Литвиненко П. В. 

 

 

ХАРЧУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УКРІПЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  

 

Литвиненко П. В.  

Керівник - канд. наук фіз. вих., доцент Безкоровайний Д. О. 

  
В сучасному суспільстві все більше і більше людей зациклюються 

на власній зовнішності, а особливо на тілі, щоб стати кращою версією 

себе, але на жаль це найчастіше відбувається, щоб отримати визнання 

від суспільства.  

Більшість людей починають відвідувати спортивний зал, так саме 

відвідувати, бо більшість не мають тренера, не вивчають тему спорту, 

виконують вправи безцільно не розуміючи їхнього сенсу, на розвиток 

яких груп м’язів вони націлені, отримують травми та просто не розумі-

ючи різниці між спортом та фізичною активністю. Найчастіше ті, хто 

займаються, не уявляють, що спорт потрібен на лише для того, щоб сху-

днути, а фізична активність і спорт це синоніми, що свідчить про необі-

знаність та не зацікавленість більшості людей дбати про себе та своє 

здоров’я, та про застарілі програми навчання.  

Але на жаль лише на темі спорту та фізичної активності це не за-

кінчується. У сьогоденні зросла кількість людей, а особливо підлітків, 

які мають хвороби такі як ожиріння, анорексію, булімію, або розлад ха-

рчової поведінки, що є наслідком нав’язування суспільством певних 

стандартів ідеального тіла або ваги.  

Отже, ця робота присвячена розкриттю теми харчової поведінки 

різних людей, новим стандартам щодо «здорового» співвідношення 

ваги та зросту, психофізіологічному стану людей у суспільстві та пи-

танню, яка людина є насправді здоровою.  

Актуальність роботи полягає в розвитку обізнаності людей у сфері 

харчування та сприйняття власного тіла.  

Мета роботи – визначити як харчування впливає формування на-

вичок здорового способу життя та ідеалізації певного виду тіла лю-

дини.  
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Матеріал і методи, досліджень. Теоретичний аналіз й узагальнення 

даних науково-методичної інформації щодо запобігання розвитку сус-

пільної проблем здорового харчування, педагогічне тестування, педаго-

гічний експеримент, методи математичної статистики.  

Результати дослідження. Сучасні стандарти краси вирішили, що 

«гарний» = «стрункий» = «здоровий», але намагаючись підпадати під 

головний стандарт «гарний» більша частина людей виснажують себе ді-

єтами, отримують травми в спортивних залах і проблеми з психічним 

здоров’ям. Звідки ж з’явились ці стандарти краси, та чому «стрункий» 

не означає «здоровий»?  

Стандарти краси походять ще з давніх часів, але вони не завжди 

мали ознаки здоров’я. наприклад, у часи середньовіччя гарним вважа-

лось повне тіло, а зараз «сухе» в якому максимально низький процент 

жирової маси. Пояснити це не так і важко.  

В часи середньовіччя багаті люди майже завжди були повні, так як 

це показувало їхній статус у суспільстві, що вони мають гроші та мо-

жуть дозволити собі добре харчуватись, на відміну від бідняків, які мо-

гли нічого не їсти протягом декількох днів.  

Зі становленням індустріалізації саме це розмежування суспільства 

почало відходити, бо бідна верства населення уже могла дозволити собі 

добре харчуватись, а для того щоб відрізнятися від бідняків забезпечені 

люди вирішили, що цією відмінністю буде так звана «аристократична 

худоба», тобто все змінилося з точністю до навпаки.  

З плином часу стандарти краси завжди змінювались і змінюються 

й досі, через вплив різних зовнішніх факторів, становленням суспільс-

тва, та вивченням науковцями організму та тіла людини.  

Зараз здоровим та гарним вважається струнке спортивне тіло, але 

більшість людей ставлять за еталон тіло професійних спортсменів, яке 

зі здоров’ям взагалі не має нічого спільного, так як більшість не знає 

елементарних правил біологічного обміну організму, та всіх ризиків з 

якими стикаються спортсмени через свою професійну діяльність. Але 

певні наукові факти говорять про те, що здоров’я залежить від того, чим 

харчується людина.  

В енциклопедичному словнику медичних термінів про раціональне 

та збалансоване харчування сказано, що раціональне харчування – це 

збалансоване харчування при оптимальному режимі прийому їжі, а зба-

лансоване харчування – це повноцінне харчування, що характеризу-

ється оптимальним, тобто відповідним фізіологічним потребам. Таким 

чином, харчування вважається раціональним, якщо воно заповнює ене-

ргетичні витрати організму, забезпечує його потребу у пластичних ре-
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човинах, а також містить необхідні для життєдіяльності вітаміни, ма-

кро-, мікро- та ультрамікроелементи, харчові волокна. При цьому хар-

човий раціон за кількістю та набором продуктів повинен відповідати 

ферментативним можливостям шлунково-кишкового тракту.  

Їжа є джерелом енергії для роботи всіх систем організму, онов-

лення тканин. Продукти харчування умовно можна поділити на 6 класів 

поживних речовин, що виконують в організмі особливу функцію:   

1. Білки.  

2. Жири (ліпіди).  

3. Вуглеводи.  

4. Вітаміни.  

5. Мінеральні речовини.  

6. Вода.  

Раціональне харчування спортсмена – один із найважливіших спо-

собів підвищення його працездатності та боротьби зі втомою. За даними 

деяких авторів, калорійність добової пайки у велосипедистів при трива-

лих велопробігах повинна становити 4680–5000 ккал, добова калорій-

ність пайка боксера – 3500 ккал. За 3 години танцювальних уроків що-

дня учні 3-х класів хореографічного училища витрачають 1200 ккал. У 

зв’язку з цими та іншими видами роботи, які вони виконують, калорій-

ність добового харчового раціону має бути 3000–3500 ккал. Калорій-

ність добового паяння лижника при 2–3-годинному тренуванні має ста-

новити 4200–4600 ккал, що бере участь у тривалих переходах (50–60 км) 

– приблизно 6000 ккал, що тренується за слаломом або стрибками на 

лижах – 4000–4200 ккал. Для відшкодування добових витрат енергії у 

легкій атлетиці (спринт) енергетична цінність харчування має бути 

4160-4500 ккал, стаєра – 4260–4600 ккал на добу. Добова пайка плавців 

повинна становити 4000–4700 ккал залежно від віку, статі, характеру 

тренування тощо.  

Для студентів, які займаються спортивними іграми, – 4000–4500 

ккал; пішим туризмом – у межах 4000 ккал. Під час рухової діяльності, 

пов’язаної з інтенсивним потовиділенням, слід збільшити добову норму 

споживання кухонної солі з 15 до 20–25 г. Корисно вживати мінеральну 

або злегка підсолену воду. Висока інтенсивність обміну речовин у 

спортсменів та використання висококалорійних, багатих на білки та ву-

глеводи харчових раціонів потребує підвищення добової норми вітамі-

нів.  

Висновки: за силою формування навичок здорового способу життя 

та валеологічного потенціалу людини фізична культура та спорт є най-

більш значущими та ефективними засобами впливу. Згідно з нашими 
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дослідженнями, одна з них харчування – постійно діючий чинник до-

вкілля, за допомогою якого можна змінювати внутрішнє середовище ор-

ганізму. Встановлено, що характер їжі впливає на розумовий та фізич-

ний розвиток людини.  

 

 

СПОРТ ЯК ЗАСІБ ЗНЯТТЯ СТРЕСУ 

 

Сердюк А.Г. 

Керівник- викладач кафедри фізвиховання і спорту Борисенко Н.В. 

 

Вступ. Стрес — це захисна реакція організму на зовнішні подраз-

ники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу ада-

птуватися до змін. У людини стрес часто виникає під час взаємодії із 

соціумом. 

Дослідження : Чи всім спорт допомагає боротися зі стресом? 

Дослідження дало результат ,що не всім вдається прийти до емо-

ційної норми ,після зайняття спортом, але це є невеликий відсоток . 

Ось як працюють фізичні навантаження на зняття стресу: 

 Вправи зменшують занепокоєння. Дослідники з'ясували, що 

після виконання комплексу вказаних вправ електрична активність м'язів 

зменшується. Люди стають спокійнішими. 

 Вправи допомагають розслабитись. Одне тренування знімає 

напругу на 90-120 хвилин. Деякі називають це післятренувальної 

ейфорією або ендорфінною відповіддю. Втім, у тому, що ви 

розслабитеся, а ваш настрій покращиться, буде винний не лише 

ендорфін, а й багато інших нейромедіаторів. 

 Вправи підвищують самооцінку. Спробуйте згадати свої 

відчуття після тренування. Зазвичай після занять ми хвалимо себе за 

виконану роботу та за те, що не полінувалися і пішли до спортзалу. І 

рівень стресу падає. 

 Вправи покращують апетит та якість їжі. Люди, які регулярно 

тренуються, як правило, більше їдять та віддають перевагу корисній їжі. 

Повноцінне харчування допомагає організму успішно справлятися зі 

стресом та його наслідками. 

 Отже, ми вкотре переконалися, що регулярні фізичні 

навантаження покращують настрій і допомагають боротися зі стресом. 

І так, щоб отримати користь, вам не доведеться витрачати багато часу і 

сил. Ми знайшли для вас найпростіші варіанти. 
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Діаграма 1. Дослідження ефективності спорту на зникнення 

стресу на різний вік 

Дослідники виявили істотні відмінності як між характеристиками 

(такими як вага і настрій  на тренування), так і поведінкою при вико-

нанні вправ (особливо при знятті) 

Дбайте про себе. Любіть себе. І змушуйте себе займатися спортом, 

бо тепер відмазок практично не лишилося. 

 

 

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА – ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я  

 

Жмурко Є.А. 

Керівник – викл. Посипайко А.О. 

 

Вступ. В даний час у багатьох країнах заняттям спортом та фізич-

ною культурою користується популярністю як серед молодих людей, 

так і серед літніх людей. Але знайти один вид рухової діяльності, що 

задовольняє всіх, дуже складно, саме тому скандинавська ходьба стала 

такою популярною на Заході та в Україні. Скандинавська ходьба – це 

вид ходьби на свіжому повітрі з використанням спеціально розроблених 

44%

27%

18%

5%6%

Статистика:ефективність спорту на зникнення 

стресу

10-16 років 16-21 років 21-30 років 30-40 років 40-50 років
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палиць, які навантажують під час ходьби верхню частину тіла. Ви отри-

муєте ефективне аеробне тренування як легкий шлях для поліпшення 

фізичного стану незалежно від віку, статі та поточної фізичної підгото-

вки. Скандинавська ходьба відповідає природному характеру рухів лю-

дини, закладеного самою природою, є ідеальною формою тренувань для 

тих, хто хоче по-справжньому покращити своє здоров'я.  

Скандинавська ходьба належить до сучасних видів оздоровчих 

вправ і є пересуванням пішки з двома палицями на кшталт ходьби на 

лижах. Завдяки тому, що такі вправи приносять величезну користь для 

здоров'я, у Європі скандинавська ходьба стала найпопулярнішим видом 

фітнесу, особливо серед людей похилого віку, яким протипоказано зай-

матися бігом.  

Скандинавська ходьба ідеальна для тих, хто шукає цікаву фізичну 

програму, веселу та водночас зручну. Ходьбою з палицями можна зай-

матися в будь-якому місці та в будь-яку пору року. Ходьба корисна, ска-

ндинавська ходьба – корисна подвійно! 

Метою роботи був огляд літератури, що розкриває специфіку та 

ефективність застосування скандинавської ходьби серед різних верств 

населення.  

Зміст. Скандинавська ходьба – вид спортивних вправ, що має без-

ліч переваг. Скандинавською ходьбою може займатися будь-яка лю-

дина, при цьому не потрібні якісь особливі погодні умови, дорогі трена-

жери, спеціальний одяг та наявність спортзалу. До того ж, до такого 

виду ходьби дуже легко привчити організм. Скандинавська ходьба має 

досить м'який оздоровчий ефект і не потребує ретельної підготовки тіла 

до регулярних занять.  

Користь цих вправ обумовлена заняттями на свіжому повітрі, у 

яких організм насичується великою кількістю кисню. При цьому поси-

люється кровообіг, органи та тканини омиваються поживними речови-

нами та виробляються ендорфіни – гормони, які покращують настрій та 

загальне самопочуття людини.  

При тривалій пішій прогулянці в роботу включаються м'язи ніг, 

спини, рук, тулуба, що забезпечує інтенсивне спалювання калорій – лю-

дина стає стрункішою, сильнішою та витривалішою. А якщо ходити в 

паркових зонах, у скверах або на природі, де рясніє приємний оку ланд-

шафт, ходьба сприятиме заспокоєнню психіки, зміцненню нервової си-

стеми та підвищенню здатності організму протистояти стресам та емо-

ційним навантаженням.  
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Скандинавську ходьбу можна віднести до певного різновиду ліку-

вальної гімнастики, оскільки ходьба з елементами опори є частиною ба-

гатьох комплексів, що стимулюють життєві функції.  

Показники гарного навантаження при оздоровчих заняттях – при-

скорення роботи серця, почастішання дихання та поява приємного те-

пла у всьому тілі. Скандинавська ходьба належить до розряду кардіот-

ренувань. Інтенсивність тренування завжди залежить від частоти серце-

вих скорочень (ЧСС). На заняттях слід виміряти пульс. Це важливо з 

двох причин: якщо робота серця не прискорилася достатньою мірою, то 

заняття не створить на здоров'я досить сильного і позитивного ефекту. 

З іншого боку, збільшення серцевого ритму вище рекомендованого 

може завдати шкоди. Частота пульсу показує результативність трену-

вання.  

Скандинавська ходьба як сучасний вид спорту спочатку застосову-

валася для реабілітації людей після операцій або пенсіонерів. Однак, пі-

сля того, як вчені досліджували всі позитивні моменти, до яких приво-

дить ця ходьба, стало зрозуміло, що її можна застосовувати і в інших 

сферах.  

Висновок. Скандинавська ходьба це новий вид фізичної активно-

сті, що користується великою популярністю серед населення. Під час 

заняттями скандинавською ходьбою забезпечується навантаження на 

серцево-судинну, дихальну та м'язові системи організму. У порівнянні 

зі звичайною ходьбою, ходьба з палицями в третину збільшує наванта-

ження на організм, що надає більше оздоровчої користі.  

Скандинавська ходьба – це ефективний спосіб схуднути, покрити 

потребу в руховій активності за наявності обмежень для занять іншими 

видами спорту, проводити профілактику захворювань опорно-рухового 

апарату, серцево-судинної та дихальної систем. Скандинавська ходьба 

є перспективним та ефективним засобом для відпочинку та релаксації. 
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АНАЛІЗ ДЕБЮТІВ У ШАШКАХ-64  

 

Черниш Д. О.  

Керівник – викл. Клюка А.М. 

  

Шашковий дебют – це низка початкових ходів у грі («дебютних 

ходів»). Визнані послідовності дебютних ходів мають свої назви, вони 

каталогізовані в довідкових працях. Існують десятки різних дебютів, ха-

рактер яких варіюється в широкому діапазоні, від спокійної позиційної 

гри до дуже агресивних. Для деяких дебютних ліній точну послідов-

ність ходів, яку вважають найкращою для обох суперників, проаналізо-

вано до понад 30 ходів. Професійні гравці витрачають роки на вивчення 

дебютів і продовжують це робити упродовж усієї своєї кар'єри разом з 

розвитком дебютної теорії.   

Мета роботи – проаналізувати основні дебюти в шашках-64.  

Завдання роботи:  

- визначити основні шашкові дебюти;  

- визначити основні стратегічні цілі для кожного шашкового де-

бюту.  

В роботі використовувалися наступні методи дослідження: теоре-

тичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, аналіз 

протоколів змагань, статистичної обробки результатів дослідження.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Одне з найстарода-

вніших початків – «міська партія». Ідея білих тут – зайняти центр, а по-

тім провести атаку на правому фланзі супротивника. Чорні будують 

свою гру на охопленні (оточенні) центральної позиції білих. У «зворот-

ній міській партії» білі проводять план оточення центральної позиції чо-

рних. Ідея, яку проводять чорні на цьому початку, така сама, як у білих 

у «міській партії». Чорні повинні прагнути створити міцний центр, 

якому не страшні відповіді.  

Сама назва цього початку говорить про те, що система ходів, що 

характеризує цей дебют, розроблена давно. Вже в середині XIX століття 

багато старих російських майстрів вимагали перемоги в «старій партії». 

За своєю побудовою дебют нагадує «міську партію», але ідеї, що засто-

совуються на цьому початку, мають оригінальний характер. У «старій 

партії» із самого початку гравець отримує закриту позицію. Тому кожен 

хід має відповідальний характер. Найменша помилка може призвести 

до поразки партії.  

Часто «кіл» називають «дідусем» усіх початків. У шашковій грі він 

відомий споконвіку. Назва старовинного початку пов'язана з постанов-

кою другого ходу кодової шашки на полі с5. Біла колова шашка довго 
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стоїть на цьому полі, стримуючи сили супротивника. Спроби ліквіду-

вати її за допомогою нападів призводять чорних до великого послаб-

лення свого правого флангу і часто спричиняють програш партії. Пра-

вильніше не звертати увагу на кіл, розвивати шашки свого лівого фла-

нгу і намагатися оточити з двох сторін колову побудову білих. А якщо 

оточення не вийшло, то у зручний момент ліквідувати кілок за допомо-

гою розміну. Тільки такий спосіб захисту призводить до рівної гри. У 

«зворотному колі» сторони змінюються ролями. Тепер чорні атакують, 

а білі намагаються ліквідувати їхню атаку на правому фланзі за допомо-

гою оточення позиції чорних. Грати у цьому дебюті треба дуже обере-

жно. Найменша помилка може призвести як білих, так і чорних до не-

сподіваної поразки.  

«Відіграш» – найбільш спокійний початок. Гра має позиційний ха-

рактер. На початку чорні розміном назад послаблюють атаку білих на 

правому фланзі, а надалі розвивають свої шашки на лівому фланзі. Білі 

прагнуть захопити центральні поля дошки. Чорні проводять активну гру 

на лівому фланзі і за можливості оточують центральну позицію білих. 

Головне для чорних – вчасно розвинути свої шашки на лівому фланзі. 

Якщо вони не встигнуть це зробити, то неминуче потраплять під атаку 

центральних білих шашок, і тоді захист буде нелегким.  

Початок «перехрестя» отримав свою назву через малюнок розмі-

щення шашок у центрі дошки, де вони перетинаються. Гра в дебюті має 

закритий характер. Адже шашки обох сторін із перших ходів пов'язані. 

Кожна зі сторін намагається контролювати центральні поля дошки. 

Один невдалий хід може одразу призвести до поразки. «Зворотне пере-

хрестя» - рідкісний гість у змаганнях. Дебют мало вивчений. Часто пар-

тії зіграні цим початком закінчуються розгромними комбінаціями. Іні-

ціативу майже завжди захоплюють чорні.  

Висновки. 1. За допомоги аналізу науково-методичної літератури 

було визначено основні дебюти в шашках-64.  

2. Аналіз протоколів змагань та статистична обробка результатів 

дослідження показали, що стратегічні цілі багатьох дебютів суміжні.  

  

 

ВОЛЕЙБОЛ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

 

Ширкова А. О.  

Керівник – викл. Клюка А.М. 

  

Змагальна діяльність у спортивних іграх має багато спільного. І, 

тим не менш, кожна гра має суттєві відмінності, пов'язані з характером 
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рухової активності, способами взаємодії з м'ячем, інтенсивністю та три-

валістю навантажень, а також із критеріями оцінки спортивного резуль-

тату. Загальною ж ознакою, що знаходить свій вираз у будь-якій спор-

тивній грі, є висока психічна напруженість змагальної боротьби, яка за 

рівних сил суперників проявляється з особливим драматизмом у куль-

мінаційні моменти спортивного протиборства. Волейбол у цьому відно-

шенні не є винятком. Водночас він має свої особливості. Так, рухова 

активність волейболістів, хоч і характеризується високою інтенсивні-

стю, майже повністю виключає високо інтенсивні «бігові» наванта-

ження, характерні для футболу, баскетболу та хокею. Переміщення тут 

здійснюються переважно у квадраті ігрового майданчика 9х9 м і рідше 

– за його межами. Сам характер переміщень волейболіста також своєрі-

дний. Проте протягом 2—2,5 год змагальної боротьби паузи відпочинку 

чи пасивного очікування у грі кваліфікованих волейбольних команд 

майже немає. При цьому інтенсивність рухової активності значно збіль-

шилася у зв'язку з використанням (за новими правилами) додаткових 

м'ячів замість поля, що відлетіло за межі. П’яти секундні паузи досі по-

дачі не знижують фізичної та психічної напруженості. Крім того, у цей 

час гравці обох команд зосереджують усю свою увагу на майбутніх те-

хніко-тактичних діях.  

Мета роботи - визначити роль волейболу в системі фізичної куль-

тури.  

Завдання роботи:  

 визначити вплив волейболу на розвиток фізичних якостей лю-

дини;  

 визначити вплив волейболу на розвиток психологічних якостей 

людини;  

 встановити причини широкого застосування волейболу в сис-

темі фізичного виховання.  

В роботі використовувалися наступні методи дослідження: теоре-

тичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, аналіз 

тренувальних програм різних спортивних клубів України, педагогічне 

спостереження, аналіз відеоматеріалів, педагогічний експеримент.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Широке застосу-

вання волейболу у фізичному вихованні пояснюється кількома прикла-

дами: доступність гри для різного віку; можливість його використання 

для всебічного фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, виховання мо-

ральних та вольових якостей та водночас використання його як корис-

ного та емоційного виду активного відпочинку при організації дозвілля 

молоді; простотою правил гри; високим видовищним ефектом ігрового 

змагання; простотою інвентарю, обладнання та майданчика для гри.  
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Волейбол – командна гра, де кожен гравець діє з урахуванням дій 

свого партнера.  

Для гри характерні різноманітні чергування рухів, швидка зміна 

ситуацій, зміна інтенсивності та тривалості діяльності кожного гравця. 

Умови ігрової діяльності привчають: підпорядковувати свої дії інтере-

сам колективу у досягненні загальної мети; діяти з максимальною на-

пругою своїх сил і можливостей, долати труднощі в ході спортивної бо-

ротьби, миттєво оцінювати обстановку, що змінилася, і приймати пра-

вильні рішення.  

Ці особливості сприяють вихованню в учнів почуття колективізму; 

наполегливості, рішучості, цілеспрямованості, уваги та швидкості мис-

лення; можливості керувати своїми емоціями; вдосконалення основних 

фізичних якостей. Інтенсивність та тривалість змагальних навантажень 

у грі залежать від таких факторів, як рівень техніко-тактичної майстер-

ності, сили суперницьких команд, кількість партій та рахунок у кожній 

з них. Крім того, за участю у багатоденних турнірах навантаження від 

попередніх змагань поступово підсумовується та нашаровується у гра-

вців, що дається взнаки у наступних зустрічах. Оцінка спортивного ре-

зультату у волейболі також має своєрідний характер та відрізняється від 

інших спортивних ігор.  

Таким чином, навіть візуальні спостереження за змагальною діяль-

ністю волейболістів говорять про її своєрідність та відмінні риси. Не 

викликає сумніву, що ці особливості виявляються як у біодинаміці ру-

хових дій гравців, діяльності дихальної, серцево-судинної та аналізато-

рної систем організму, так і в плані енерговитрат та перебігу відновлю-

вальних процесів.  

У навчальному процесі волейбол використовується як важливий 

засіб загальної фізичної підготовки учнів. Програмою з волейболу пе-

редбачається придбання учнями теоретичних відомостей, оволодіння 

основними прийомами техніки та тактики, набуття навичок участі у грі 

та організації самостійних занять.  

Висновки. 1. Аналіз науково-методичної літератури та педагогіч-

ний експеримент показали, що волейбол позитивно впливає як на роз-

виток фізичних, так і на розвиток психологічних якостей людини.  

2. За допомоги аналізу відеоматеріалів та педагогічному спостере-

женню було встановлено причини широкого застосування волейболу в 

системі фізичного виховання.  
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СПОРТ – ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ 

 

Густова Є.С. 

Керівник - викл. Посипайко А.О. 

 
Вступ. Стрес. Цей науковий термін, який зустрічається в повсяк-

денному житті досить часто – на роботі та вдома, у колі друзів, у книгах 
та телепередачах. Поширена фраза про те, що всі хвороби від нервів, 
трансформувалася всі хвороби від стресів. Підставою цього є певні при-
чини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 45% всіх за-
хворювань пов’язані зі стресом, а деякі фахівці вважають, що ця цифра 
в 2 рази більше.   

Оскільки стрес пов'язаний із будь-якою активністю, уникнути його 
може лише той, хто нічого не робить. Стрес – це свого роду смак та аро-
мат життя. Зі стресами ми стикаємося постійно, вирішуючи ті чи інші 
проблеми. Ми можемо відчувати стрес, стоячи в довгій черзі, стикаю-
чись із труднощами на роботі та проблемами в сім'ї та в багатьох інших 
ситуаціях, але при цьому всі люди по-різному та з різними для організму 
наслідками реагують на стрес. 

Зміст. Безумовно, багато в чому розвиток стресової реакції визна-
чається природою стресора. У свою чергу, сама наявність стресора ще 
не обумовлює розвиток у людини стресової реакції. 

Багато дослідників схильні вважати, що стресостійкість кожної 
людини визначається з набору особистісних рис та фізіологічних особ-
ливостей. 

До найбільш відомих фізіологічних особливостей, що забезпечу-
ють підвищену стійкість до стресів, відносять: тип нервової системи, 
гормональні особливості. 

Деякі особистісні риси, що зумовлюють підвищену стійкість до 
стресів: рівень самооцінки; рівень суб'єктивного контролю (характери-
стика ступеня незалежності, самостійності та активності людини у до-
сягненні своїх цілей, її особистої відповідальності за свої дії та вчинки). 

Рівень особистісної тривожності. Баланс мотивації досягнення та 
уникнення. 

Проте слід зазначити, що є ще один спосіб підвищення стійкості до 
стресів. Який залежить від особистісних рис і фізичних особливостей 
людини. 

Спорт – те, що потрібно для гарного настрою та самопочуття. Ен-
дорфіни – гормони щастя, під час інтенсивного тренування їх виробля-
ється дуже багато. Механізм простий: працюють м'язи, вони напружу-
ються та болять, виділяється гормон адреналін. Щоб зменшити біль, 
зняти втому та послабити адреналіновий удар, з'являються ендорфіни, 
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які дарують спокій, щастя та розслаблення. І все це – лише за півгодини 
посиленого фізичного навантаження. 

Гормональна система керує нами, але не варто забувати і про те, 
що психологічний стан людини може сприяти депресії або, навпаки, до-
помагати успішно з нею боротися. Спорт тренує силу волі, підвищує са-
мооцінку, дає людині впевненість у собі. 

Він починає вірити, що йому під силу контролювати свій емоцій-
ний стан і входити в потрібне русло мислення за власним бажанням. 
Саме цього не вистачає багатьом жертвам депресії: вони не цінують 
себе, не вірять у те, що здатні змінити своє життя. Перемагаючи себе у 
спорті, ти перемагаєш негативні емоції та причину їх появи докорінно. 
Сила волі – таки величезна сила. 

Люди, котрі займаються спортом, починають любити своє тіло, 
відчувати його повністю. Спорт вирішує дуже багато проблем зі здоро-
в'ям, нормалізує обмін речовин, покращує самопочуття. 

Завдяки фізичним навантаженням людина вчиться дихати глибоко, 
кисень надходить у кров активно. Глибоке дихання допомагає впора-
тися з нервовою напругою, депресія буквально розчиняється у правиль-
ному диханні. Піднятий настрій після тренування зберігається надовго, 
це надійна протиотрута проти стресу. 

Висновок. Стрес є постійним супутником сучасного життя, з ним 
треба вміти справлятися, а не уникати його. Займаючись спортом, ми 
починаємо більше цінувати себе і своє життя, вчимося позитивно 
сприймати будь-які події і більше не страждаємо на затяжні депресії. Це 
чудове рішення для всіх, хто відчуває, що нерви явно не в нормі. Заняття 
спортом повертають гармонію у роботі нервової системи.  

Тренуйте своє тіло, і Ви станете витривалою та сильною особисті-
стю з величезним ресурсом щастя та життєвої енергії. Депресія ліку-
ється спортом, а від того, наскільки добре ми вміємо з нею справлятися, 
залежить і здоров'я, і працездатність, а в результаті, і загальна якість 
життя. 
 

 

БІГ ЯК ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ 

 

Володіна К.О. 

Керівник - ст. викл Садовська І.Ю. 

 

Вступ: Об'єкт дослідження - методикa використaння бігу в процесі 

оздоровлення людського оргaнізму тa вплив бігу нa оргaнізм людини, 

технікa оздоровчого бігу. 

Метa роботи - проaнaлізувaти знaчення бігу як оздоровчого зaсобу. 
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Метод досліджень - aнaлітичне дослідження літерaтури, синтез 

aнaлітичної інформaції. 

Оздоровчий біг та його вплив на організм людини: 

Необхідний тaкий підбор доступних фізичних впрaв із зaстосувaн-

ням бігу, щоб відтворювaвся aктивно і свідомо. Вaжливо, щоб нaвчaль-

ний мaтеріaл підносився нaочно, a сaм процес нaвчaння будувaвся пос-

лідовно і системaтично. 

Прaвильне використaння оздоровчого бігу можливо лише при об'-

єктивній орієнтaції нa морфофункціонaльні і психічні особливості лю-

дини. 

При прaвильно дозовaному бігу відбувaється гaрмонічнa бaгaторі-

вневa природнa стимуляція зaхисних систем оргaнізму. Більшою мірою 

вонa виявляється через м'язову, серцево-судинну, дихaльну системи.  

Застосування оздоровчого бігу на практиці: 

При зaнятті бігом вaжливе знaчення мaє витривaлість оргaнізму. 

Звичaйно під витривaлістю розуміють здaтність прaцювaти не стомлю-

ючись і протистояти стомленню, що виникaє в процесі виконaння ро-

боти. 

Розрізняють зaгaльну і спеціaльну витривaлість. Під зaгaльною ви-

тривaлістю розуміють здaтність оргaнізму до тривaлого виконaння з ви-

сокою ефективністю роботи помірної інтенсивності. Спеціaльнa витри-

вaлість - це здaтність до тривaлого перенесення нaвaнтaжень, хaрaктер-

них для конкретного виду діяльності. 

Протипоказання для бігу: 

Приведемо протипокaзaння, зa нaявності яких, бігaти кaтегорично 

зaборонено: вроджені пороки серця тa мітрaльний стеноз;  перенесений 

інсульт aбо інфaркт міокaрдa; різко вирaжені порушення серцевого 

ритму, типу миготливої aритмії;  недостaтність кровообігу aбо легеневa 

недостaтність будь-якої этиології; високa aртеріaльнa гіпертензія, 

стійкa до дії медикaментозної терaпії; хронічні зaхворювaння бруньок, 

тиреотоксикоз і цукровий діaбет, не контрольовaний інсуліном;  

глaукомa і прогресуючa короткозорість; будь-яке гостре зaхворювaння, 

зaгострення хронічної хвороби. 

Техніка та рекомендації з оздоровчого бігу: 

Технікa оздоровчого бігу досить простa: постaновкa стопи з п'яти; 

постaновкa стопи виноскa: постaновкa стопи відрaзу нa всю площину; 

робота ніг; довжина кроку; постава бігуна; робота рук; ортостатична 

проба. Все це впливає на правильність оздоровчого бігу. 

Дихання та оздоровчий біг: 

Існує три нaпрямки вибору дозувaння бігових нaвaнтaжень. 

Перший нaпрямок – «зaдоволення – ефект». 
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Другий нaпрямок - біг з інтенсивністю. 

Третій нaпрямок - включення в тренувaльну прогрaму бігових 

нaвaнтaжень. 

Висновки: 

Отже, оздоровчий біг є нaйбільш простим і доступним (у техніч-

ному відношенні) видом циклічних впрaв, a тому й сaмим мaсовим. По 

підрaхункaх, біг як оздоровчий зaсіб використовують більше 100 млн. 

людей середнього й літнього віку нaшої плaнети. Оздоровчий біг мaє 

корисні влaстивості, які вaжко відтворити якими-небудь іншими 

видaми фізичного нaвaнтaження. У першу чергу, це сприятливий вплив 

нa серцево-судинну систему, особливо нa рівні дрібних судин - aрте-

ріол, венул, кaпілярів. 
Список використаної літератури: 

1. Мильнер Е. Г. Медико-биологические aспектьі оздоровительного бегa // Е. Г.Ми-
льнер. Теория и прaктикa физической культурьі. - 1986. - № 3. - С. 33-35. 

2. Фурмaн Ю.М. Физиология оздоровительного бегa. - Киев, Здоровье 1994 - 208с. 

 

 

ХОДЬБА ЯК ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ 

 

Володіна К.О. 

Керівник - ст. викл Садовська І.Ю. 

 
Вступ. Об'єкт дослідження - методикa використaння плавання в 

процесі оздоровлення людського оргaнізму тa його вплив нa оргaнізм 

людини. 

Метa роботи - проaнaлізувaти знaчення плавання як оздоровчого 

зaсобу. 

Метод досліджень - aнaлітичне дослідження літерaтури, синтез 

aнaлітичної інформaції. 

Оздоровче плавання: 

Лікувальне плавання - одна з форм лікувальної фізичної культури, 

особливістю якої є одночасна дія на організм людини води і активних 

(рідше за пасивних) рухів.  

Дозована м'язова робота в особливих, незвичних для людини, умо-

вах водного середовища є важливим компонентом дії процедури на хво-

рого. 

Протипоказання до лікувального плавання: 

Протипоказаннями до зайняття фізичними вправами у воді слу-

жать наявність відкритих ран, гранулюючих поверхонь, трофічних ви-

разок; захворювання шкіри; захворювання очей і ЛОР-органів; стани пі-
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сля перенесених інфекційних хвороб і хронічній інфекції; невралгії, не-

врити у стадії загострення; гострі респіраторні вірусні інфекції; нетри-

мання сечі і калу; сильне виділення мокроти; туберкульоз легенів в ак-

тивній стадії; ревматичні ураження серця у стадії загострення; декомпе-

нсовані захворювання серцево-судинної системи та ін. 

Техніка оздоровчого плавання: 

Інструктаж про правила внутрішнього розпорядку у басейні при 

проведенні лікувального або оздоровчого плавання проводять лікар, що 

зробив призначення, і методист ЛФК. При цьому необхідно з'ясувати, 

чи уміють хворі плавати. Методистові ЛФК і матросові-рятувальникові 

ставиться в обов'язок негайна особиста участь в порятунку потопаючого 

і надання першої допомозі потерпілому. Групове і індивідуальне зай-

няття лікувальним і оздоровчим плаванням проводяться під керівницт-

вом методиста ЛФК і контролем лікаря. В процесі зайняття потрібний 

самоконтроль. 

Методики лікувального плавання: 

Основним стилем плавання для лікування сколіозу являється брас 

на грудях з подовженою паузою ковзання, під час якої хребет максима-

льно витягується, а м'язи тулуба статично напружені. 

При плаванні стилями кроль, батерфляй і дельфін під час гребко-

вих рухів рук виникають обертальні рухи в хребті і рухи в поперековому 

відділі в передньозадньому напрямі, що збільшують мобільність хребта 

і момент, що скручує. Тому в чистому вигляді ці способи не можуть за-

стосовуватися в лікувальному плаванні при сколіозі. 

Оздоровча функція плавання: 

Плавання - один з ефективних засобів загартовування людини, що 

сприяє формуванню стійких гігієнічних навичок. Купання і плавання пі-

двищують опір впливу температурних коливань, виховують стійкість до 

простудних захворювань. Плавання відмінно тренує діяльність серцево 

судинної і дихальної систем. 

Практичні навички у оздоровчому плаванні: 

Перш ніж почати вивчати техніку плавання, необхідно опанувати 

вправами для освоєння з водою.  

Загальні вправи на занурення, спливання, лежання, ковзання, ви-

вчення правильного дихання виконуються на перших чотирьох-шести 

заняттях. Крім того, вправи на ковзання і постановку дихання слід 

включати в наступні заняття, присвячені освоєнню техніки плавання.  

На перших заняттях дається загальна характеристика підготовчих 

вправ, пояснюється їх доцільність в процесі навчання; показується тех-

ніка підготовчих вправ; виконуються імітаційно-підготовчі вправи на 
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суші, які потім відтворюються в воді: «Поплавок»;  «Медуза»; утриму-

ватися на воді в положенні лежачи на грудях, на спині, при цьому мі-

няти положення рук і ніг; видих в воду. 

Вплив занять плаванням на центральну нервову систему: 

Дитині дошкільного віку властива схильність до наслідування. У 

зв'язку з цим навчання дітей рухам доцільно засновувати на наочному 

показі. Разом з тим в дошкільному віці відбувається активне оволодіння 

мовою. Тому пояснення при розучуванні рухів має велике значення. 

Діти досить добре освоюють і виконують різні довільні рухи. Однак у 

них спостерігається ще деяка непідготовленість до виконання складних 

рухових дій через повільну концентрації гальмування, відзначається 

слабка здатність аналізувати м'язові напруги, неточність у відповідь ру-

хів на комплексні подразники і т. д. У зв'язку з цим руху дошкільнят 

часто неточні, безладні, неощадливі, супроводжуються залученням в 

роботу зайвих груп м'язів, значним посиленням діяльності серцево-су-

динної і дихальної систем. 

Місце плавання у фізичному вихованні: 

До засобів фізичного виховання відносяться гігієнічні фактори, 

природні сили природи, фізичні вправи. На фізичний розвиток людини 

багатодітній родині і вплив різноманітні рухи, що входять в різні види 

діяльності (такі як, наприклад праця та ін.), Безумовні рефлекси, масаж.  

Повноцінне вирішення завдань фізичного виховання досягається 

тільки при комплексному застосуванні всіх засобів, так як кожне з них 

по-різному впливає на організм. 

Висновки: 

Лікувальне плавання включає різноманітні комплекси спеціальних 

фізичних і плавальних вправ, використання різних стилів плавання і їх 

елементів. Застосування асиметричного стилю плавання в ластах (в за-

лежності від неоднакової довжини кінцівок з різною довжиною ласта), 

плавання зі спеціальними лопатками на кистях і т.д. 

Плавання корисно як здоровим, так і хворим людям. Здорові отри-

мують прекрасну загартування, покращують свої фізичні можливості, а 

тим, хто страждає різними захворюваннями, плавання допомагає вилі-

кувати такі хвороби, як неврози, неврастенії, пошкодження хребта, нас-

лідки травм і хвороби опорно-рухового апарату. При хворобах обміну 

речовин, бронхіальній астмі та хронічних запальних захворюваннях си-

стеми органів дихання плавання є незамінним засобом оздоровлення. 
Список використаної літератури: 
1. Булатова М.М., Сахновський К.П. Плавання для здоров'я. Київ, 1988;  

2. Полеся Г.В., Петренко Г.Г. Лікувальне плавання при порушеннях постави і ско-

ліозі у дітей, Київ, 1980 
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ХВОРОБИ НИНІШНЬОГО СТОЛІТТЯ. COVID-19 – НЕПІЗНАНА 

ЧУМА ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Агурєєва Д.О. 

Керівник  ст. викл. Садовська І.Ю. 

 

COVID-19 — інфекційна хвороба, яка вперше виявлена у людини 

в грудні 2019 року в місті Ухань, Центральний Китай. Хвороба почалася 

як спалах, що розвинувся у пандемію. 

Як зупинити поширення COVID-19 

Як правильно мити руки: 

▪ Намочіть руки водою (теплою чи холодною) 

▪ Нанесіть достатньо мила, щоб воно покривало всю поверхню рук 

▪ Помасажуйте руки долоня до долоні 

▪ Потріть правою долонею по поверхні лівою руки з переплете-

ними пальцями, потім зробіть навпаки 

▪ Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями 

▪ Зачепіть пальці і потріть їх 

▪ Ретельно помийте великі пальці кожної руки 

▪ Зверніть увагу на нігті — там накопичується багато бруду 

▪ Потріть долоні пальцями в круговому напрямку (окремо праву та 

ліву) 

▪ Ретельно змийте руки водою 

▪ Візьміть рушник одноразового використання та витріть руки 

▪ Опісля вимкніть кран рушником та викиньте його у смітник 

▪ Найкраще, аби смітник знаходився в такому місці, щоб ви могли 

не чіпати ручку дверей, а скористатися рушником для того, щоб відк-

рити двері і потім викинути використаний рушник у сміття. 

▪ Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота. 

▪ Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу. 

▪ Ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця. 

▪ Уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими твари-

нами. 

Якщо маєте симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобі-

гти зараженню інших: 

▪ залишайтеся вдома, якщо захворіли 
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▪ уникайте тісного контакту з іншими людьми 

▪ прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля 

ретельно мийте руки 

▪ регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні 

▪ будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем 

▪ використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно за-

міняти/знезаражувати 

▪ часто мийте руки з милом або використовуйте спиртовмісний ан-

тисептик для рук; 

▪ тримайтеся на безпечній відстані від усіх, хто кашляє або чхає; 

▪ вдягайте маску, якщо дотримуватися дистанції неможливо; 

▪ не торкайтеся очей, носа або рота; 

▪ під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем 

або серветкою; 

▪ не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь; 

▪ якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до 

лікаря. 

Якщо ви відвідували Китай і протягом 2 тижнів після цього у вас 

виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться за 

медичною допомогою. 

▪ під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем чи 

одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки 

▪ дезінфікуйте поверхні, яких торкалася інфікована людина. 

 Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-

19 

За добу 30 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22026 нових під-

тверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 

2865, медпрацівників – 337). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 

року. Від початку кампанії проведено усього 30 300 581 щеплення. 

Щеплення проводилось 400 мобільними бригадами з імунізації 1 

766 пунктами щеплення та 422 центрами вакцинації населення. 
Список використаної літератури: 

1.http://rcnubip.org.ua/news/2020/11/05/covid-19-nepiznana-chuma-hhi-stolittya/ 

/search?q=COVID-19+–

+непі-
знана+чума+ХХІ+століття&ei=J9X3YdaRKKyJrwTRm6i4Cw&start=0&sa=N&ved=2ahUK

EwiWwfGB_tv1AhWsxIsKHdENCrc4ChDy0wN6BAgBEDw&biw=1366&bih=657&dpr=1 

2.https://i-visti.com/news/9608-oksana-kushnrenko-pro-simptomi-covid-19-z-yakimi-
gosptalzuyut.html 

 

http://rcnubip.org.ua/news/2020/11/05/covid-19-nepiznana-chuma-hhi-stolittya/
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ЛФК ТА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ 

 

Агурєєва Д.О. 

Керівник  ст. викл. Садовська І.Ю. 

 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) – цим терміном фахівці об'єднують 

групу гострих та хронічних серцево-судинних захворювань, основу 

яких лежить, відповідно, гостре чи хронічне порушення кровообігу у 

вінцевих (коронарних) артеріях, які забезпечують кров'ю сердечну м'язу 

(міокард).Ішемічна хвороба серця хронічна хвороба, обумовлена ??не-

достатністю кровопостачання міокарда, у переважній більшості випад-

ків є наслідком атеросклерозу коронарних артерій серця. 

Ішемічна хвороба серця має ряд форм: 

стенокардія; 

інфаркт міокарда; 

атеросклеротичний кардіосклероз; 

Для класифікації безлічі факторів ризику, що з серцево-судинними 

захворюваннями, в епідеміологічні дослідження пропонуються різні 

моделі. Як варіант, показники ризику можна класифікувати так. 

Біологічні детермінанти чи фактори: 

- літній вік; 

- чоловічої підлоги; 

- генетичні фактори, які б виникненню дисліпідемії, гіпертензії, 

толерантності до глюкозі, цукрового діабету та ожиріння. ішеміч-

ний фізичний культура лікувальний 

- анатомічні, фізіологічні та метаболічні (біохімічні) особливості: 

- дисліпідемія; 

- артеріальна гіпертензія (АГ); 

- ожиріння і характеру розподілу жиру в організмі; 

- цукровий діабет.  

Поведінкові (біхевіоральні) фактори: 

- харчові звички; 

- куріння; 

-  рухової активності; 

-  споживання алкоголю; 

- поведінка, що сприяє виникненню захворювань коронарних арте-

рій. 

Методика лікувальної гімнастики розробляється залежно від при-

належності хворого до однієї з трьох груп за класифікацією всесвітньої 

організації охорони здоров'я. 
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До I групи віднесено хворі зі стенокардією без перенесеного інфа-

ркту міокарда; 

До II групи – з пост інфарктнимкардіосклерозом; 

До III групи – з постінфарктною на аневризм лівого шлуночка. 

Фізичну навантаження дозують виходячи з визначення стадії: 

І (початкова) – клінічні ознаки коронарної недостатності спостері-

гаються після значних фізичних та нервно-психічних напруг; 

II (типова) – коронарна недостатність виявляється після наванта-

ження (швидка ходьба, підйоми сходами, негативні емоції, і таке інше); 

III (різко виражена) – клінічні симптоми патології відзначаються 

при незначних фізичних напругах.  

До завдань ЛФК при ішемічну хворобу серця ставляться: 

- сприяння регулювання координованої діяльності всіх його ланок 

кровообігу; 

- розвиток резервних можливостей серцево-судинної системи лю-

дини; 

- поліпшення коронарного та периферичного кровообігу; 

- поліпшення емоційного стану пацієнта; 

- підвищення та підтримка фізичної працездатності; 

- вторинна профілактика ІХС. 

4. Дієвим методом профілактики ІХС, крім раціонального харчу-

вання, є помірні фізкультурні вправи (ходьба, біг підтюпцем, ходьба на 

лижах, туризм, їзда велосипедом, плавання) і загартовування організму. 

У цьому годі було захоплюватися підйомом тягарів (гир, великих ган-

телей та інші.) і виконувати тривалі (понад годину) пробіжки, виклика-

ють сильне стомлення. 

 
Зображення вправ при ІХС. 

 
Список використаної літератури: 
1. cardiodoctor.narod/heart.html 

2. diainfo2tip.com/rea/ibs.html 

3. jenessi.net/fizicheskaya_reabilitaciya/47-3.3.-fizicheskaya-reabilitaciya-pri.html 
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МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ, НЕПРИТОМНОСТІ, 

КОЛАПСІ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ ЛЮДИНИ 

 

Стельмах А.А. 

Керівник - ст. викл. Садовська І.Ю. 

 

У сучасному світі стільки різних захворювань, що часом і не підо-

зрюєш, яка проблема тебе наздожене на наступному етапі життя. Є такі 

хвороби, які для нашого організму, а часом і життя, становлять велику 

небезпеку. Серед них – непритомність, колапс, шок та отруєння. Нижче 

приведена більш детальна інформація про кожен з цих станів. 

Непритомність – це вегетативний пароксизм, що триває 1-3 хв і 

проявляється раптовим порушенням свідомості аж до його повної 

втрати, падінням артеріального тиску, брадикардією, яка змінюється та-

хікардією, холодним потім, м'язової гіпотонією. Непритомність поділя-

ють на три наступні варіанти – вазодепрессорна непритомність, непри-

томність за типом ортостатичної гіпотонії та непритомність при син-

дромі гіперчутливості каротидного синуса.  

Симптоми непритомності:  запаморочення з дзвоном у вухах; по-

темніння в очах; різка слабкість; нудота, нестача повітря та ін. 

Причини непритомності: зниження тиску; перебування в задушли-

вому приміщенні; голод або розлад шлунку; стрес, переляк, раптовий 

гострий біль та ін. 

Дії, які необхідно виконувати при втраті свідомості: 

укласти на рівну поверхню, бажано голову опустити нижче відно-

сно тулуба, а ноги підняти трохи вище 

забезпечити додатковий доступ свіжого повітря; 

розстебнути одяг, що стискує;  

Обризнута обличчя прохолодною водою або протерти рушником, 

змоченим у холодній воді;  

дати вдихнути пари нашатирного спирту. 

Колапс (від лат. Collapsus – Впав) – форма гострої судинної недо-

статності, що характеризується падінням судинного тонусу, ознаками 

гіпоксії головного мозку і пригнічення життєво важливих функцій ор-

ганізму. Колапс поділяється на – симпатонічний колапс, ваготонічний 

колапс, паралітичний колапс. 

Причини колапсу: Сильна крововтрата після травм, внутрішніх 

кровотеч. Багато інфекційні захворювання, наприклад гепатит, скарла-

тина, пневмонія. У дівчаток –  період статевого дозрівання. У тому разі, 

коли хворий, тривалий час лежав, намагається різко встати. Зневод-

нення. Удар струмом. Тепловий удар та ін. 
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Ознаки колапсу 

Характерно раптове різке погіршення загального стану, хворий 

блідне, виступає холодний піт, шкіра з мармуровим малюнком, з'явля-

ється ціаноз губ, температура тіла знижена, свідомість сопорозное, рі-

дше відсутня, дихання прискорене, поверхневе, тахікардія, тони серця 

гучні, ляскаючі, риси обличчя загострюються, вени спадаються, тиск у 

них падає. 

Перша допомога при колапсі 

Необхідно покласти на спину на рівну поверхню. 

Розстебнути верхні ґудзики на одязі, якщо такі є. 

У кімнаті бажано відкрити, щоб надходило більше свіжого пові-

тря. 

Ноги можна трохи підняти, щоб збільшити приплив крові до го-

лови. 

Хворого треба зігріти за допомогою грілки. 

Піднести до носа тампон, змочений в нашатирному спирті. 

Ввести 01 % розчин «Адреналіну», 0.5 % розчин «Ефедрину». 

Шок – патологічна зміна функцій життєвих систем організму, при 

якому відзначається порушення дихання і кровообігу. 

Прояви шоку: зменшення артеріального тиску від незначного до 

критичного; блідість, мармуровість і ціаноз шкіри; прискорене поверх-

неве дихання, що виникає при наростанні метаболічного ацидозу; зі-

ниці, як правило, розширені, реакція на світло уповільнена та ін. 

Ступені шоку: Залежно від тяжкості шоку виділяють чотири сту-

пені його проявів: компенсована, субкомпенсована, декомпенсована, 

термінальна (необоротна) 

Види шоку: травматичний, гіповолемічний, кардіогенний, інфек-

ційно-токсичний, анафілактичний 

Допомога при шоці: 

1. Найголовніше, що необхідно зробити, спробувати усунути 

причину, що викликала патологічний стан.  

2. У всіх випадках, за винятком кардіогенного шоку, бажано 

підняти ноги потерпілого вище голови. 

3. У випадках обширних травм і підозрі на перелом хребта, не 

рекомендується переміщати пацієнта до приїзду швидкої допомоги. 

4. Для заповнення втрат рідини, можна дати пацієнту попити, ба-

жано теплою, води, так як вона швидше всосется в шлунку. 

Отруєння, або інтоксикація — порушення функцій чи ушкодження 

органів внаслідок дії отрут чи токсинів, що проникли в організм чи 

утворилися в ньому. 

Симптоми харчового отруєння 
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 млявість, вестибулярні порушення; 

 зниження або повна відсутність апетиту; 

 больові відчуття в шлунково-кишковому тракті; 

 нудота, метеоризм, блювання, виникнення діареї (частий і 

рідкий стілець). 

Перша допомога при отруєнні 

Необхідно видалити зі шлунка їжу, що отруює організм (промити 

шлунок слабким розчином теплої води та харчової соди). Після цього 

слід прийняти активоване вугілля (сорбенти). Також потрібно пити ба-

гато чистої кип’яченої води, адже під час отруєння відбувається зневод-

нення організму. Оскільки хворий відчуває загальну слабкість, першу 

добу слід дотримуватись постільного режиму та вживати тільки рідкі 

каші. 

Дієта при харчовому отруєнні 

Щоб звести наслідки харчового отруєння до мінімуму, а то й зовсім 

уникнути їх, в перший день появи симптомів бажано утриматися від їжі. 

На наступний день можна їсти дієтичні продукти: 

 бульйон з овочів або курки; 

 відварені яйця і омлети на пару; 

 нежирний сир або кефір; 

 вівсяну або рисову кашу; 

 курячі тефтелі на пару або запечене філе індички. 
Список використаної літератури: 

1.Єренков В. О. Невідкладна допомога у педіатрії: Довідник. — Кишинів: Картя 
молдовеняске, 1988. 

 

 
ХОЛЕЦИСТИТ 

 

Козуб А.П. 

Керівник - ст. викл. Садовська І.Ю. 

 

Холецистит – запалення жовчного міхура, що супроводжується по-

рушенням його моторної функції. Холецистит вважається одним з най-

більш поширених гастроентерологічних захворювань. Клінічно прояв-

ляється болем і тяжкістю в правому підребер’ї, що виникають часто пі-

сля прийому жирної їжі та алкоголю, нудотою, блювотою, сухістю і гір-

котою в роті. Хронічні застійні явища жовчі сприяють утворенню каме-

нів у жовчному міхурі та розвитку калькульозного холециститу. 
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При холециститі рух жовчі порушується, і вона починає накопичу-

ватися в жовчному міхурі. В результаті з’являються больові відчуття і 

інші симптоми, а також порушуються функції цього органу, і розвива-

ються ускладнення. 

Розвиток холециститу пов’язано з порушенням відтоку жовчі і 

проникненням в жовчний міхур патогенної мікрофлори. Бактерії мо-

жуть потрапляти в жовчний міхур з кишківника, а також по кровоносній 

системі. Також захворювання може розвинутися через затікання в жов-

чний міхур панкреатичної рідини, або при зараженні організму лямблі-

ями та іншими паразитами. 

Холецистит може мати гостру і хронічну форму, через що симп-

томи хвороби і ступінь їх прояву можуть відрізнятися. Хронічний холе-

цистит асоціюється з постійним уповільненим запаленням в жовчному 

міхурі. Він супроводжується менш вираженими симптомами, зокрема 

ниючим болем, періодичною нудотою, загальною слабкістю і іншими. 

Під впливом провокуючих чинників він може загострюватися. 

При гострому холециститі або загостренні хронічної форми захво-

рювання пацієнтові рекомендована термінова госпіталізація. Ознаки го-

строго і хронічного холециститу не є специфічними. Вони можуть про-

являтися і при розвитку інших патологій органів черевної порожнини. 

Однак, до проведення інструментальної діагностики лікар проводить 

огляд пацієнта і пальпацію живота. 

Холецистектомія – це видалення жовчного міхура. У сучасних клі-

ніках операції при холециститі проводяться лапароскопічним шляхом. 

У сучасних клініках операції при холециститі проводяться лапароскопі-

чним шляхом. Їх виконують на спеціальному ендоскопічному облад-

нанні, що забезпечує доступ в черевну порожнину і проведення всіх ма-

ніпуляцій через кілька невеликих проколів в області живота. 

Лапароскопічна холецистектомія є малотравматичною операцією. 

Період відновлення після неї становить усього кілька днів, а вже насту-

пної доби пацієнт може бути виписаний з лікарні, якщо немає усклад-

нень. 

Під час загострення хвороби обмежується фізичне навантаження. 

Прогноз умовно сприятливий, при адекватно проведене лікування 

працездатність буде повністю збережена. 
Список використаної літератури: 

1. Хірургія: у 2-х томах. Т. 1: підручник/ С. O. Бойко, та інш..- Вінниція: Нова 

книга, 2019.- 704 с.  

2. Товстуха Є. С. Фітотерапія. — К.: Здоров'я, 1990. — 304 с. 

3. Хірургія / Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Вардинець І.С., Боб А.О. – Київ: Просвіта, 

2004. – 596 с.  



 

 

152 

 

 

  



 

 

153 

 

 

ЗМІСТ 

 
СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ............................................................... 4 

MODERN SLAVERY AND TOURISM: WHEN HOLIDAYS AND 

HUMAN EXPLOITATION COLLIDE   Velychko V.V. .............................. 4 

4 BIG WAYS IoT IMPACTS BUILDING MANAGEMENT   Mialo D.Yu.

 ...................................................................................................................... 5 

VIEWS ON MANAGEMENT IN DIFFERENT COUNTRIES  

Parkhomenko K. I. ........................................................................................ 7 

GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF 

VARIOUS ADJECTIVES  Kryvonis K.A. ................................................... 8 

A GRAMMATICAL CATEGORY AS AN INTEGRAL UNIT  Golovlyov 

M.O. ............................................................................................................ 10 

LANGUAGE MULTICULTURAL EDUCATION  Gergedava A. R. ....... 11 

PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT OF FUTURE SPECIALISTS  

Nesterenko Ja.O. ......................................................................................... 13 

BUILDING MATERIALS AND THEIR CHARACTERISTICS  Dyachkina 

E.E. ............................................................................................................. 15 

PUBLIC ADMINISTRATION: AN ART OR A SCIENCE  Martyushov 

D.V. ............................................................................................................. 16 

3 WAYS TO PROTECT BUILDINGS FROM CLIMATE CHANGE   

Vyunkovskiy V. P. ....................................................................................... 17 

THE EIFFEL TOWER: HISTORY AND PRESENT TIME   Abasov D.V.18 

NEGATIVE EFFECTS OF URBAN FREIGHT TRANSPORT  Bilous A.M.

 .................................................................................................................... 20 

USE OF INFORMATION TRANSPORT SYSTEMS  Hrekova A.V. ....... 21 

MANAGEMENT AND BUSINESS STUDIES  Sosyura O.E. .................. 22 

RESOURCE-BASED COMPANY STRATEGIES AND THE MOST 

EFFECTIVE MANAGEMENT STYLE  Stetsyuk K.A. ............................. 24 



 

 

154 

LEADERSHIP DEVELOPMENT AMONG STUDENTS IN THE 

DISTANCE LEARNING PROCESS  Denchik P.O. ................................. 25 

INNOVATIONS IN UKRAINE  Magdenko A. Yu. ................................... 27 

PECULIARITIES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 

IN THE CONDITIONS OF FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY OF 

STUDENTS OF PHILOLOGISTS  Alieva S.A. ......................................... 28 

PROBLEMS OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE  Sofia 

Morgunova.................................................................................................. 29 

TIME MANAGEMENT FOR EMPLOYEE PERFORMANCE  Mykhailo 

Makarov ...................................................................................................... 31 

WHAT IS ECONOMIC DEVELOPMENT?  Darya Belenkaya ................ 32 

THE GREEN ECONOMY. WHAT IS THE GREEN ECONOMY AND IS 

IT NEEDED AT ALL?  Anastasiya Gonchar ............................................ 34 

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE ECONOMY  Yurchemko L.S.

 .................................................................................................................... 35 

COMPENSATION FOR EMPLOYEE’S INDUSTIAL INJUIRY  Korobka 

A.D. ............................................................................................................. 37 

CRYPTOCURRENCY IS THE FUTURE  Kornienko D. E. ..................... 39 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE  Kolokolkina H.O. .. 40 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF GLOBALIZATION. ORIGINS AND 

CAUSES OF GLOBALIZATION   Bilokin D.A. ....................................... 42 

TRANSPORTATION TECHNOLOGY OF THE FUTURE  Ptashko A.M.

 .................................................................................................................... 43 

HARMONY OF THE SEAS   Kozachenko D. O. ...................................... 44 

SMART ROADS  Cherkun V.S., Zamiuska R.O. ....................................... 45 

THE INFLUENCE OF ENGLISH ON MASS CULTURE  Chernomord O. 

Eu. ............................................................................................................... 46 

WAYS OF IMPROVING ENGLISH SPEAKING SKILLS  Vietrova A. A.

 .................................................................................................................... 47 

PHONETIC FEATURES OF THE IRISH REGIONAL DIALECT OF 

ENGLISH  Denchyk P. O. .......................................................................... 49 

THE ROLE AND STRUCTURE OF THE TRANSPORT COMPLEX OF 

UKRAINE. TRANSPORT BALANCE OF UKRAINE  Kuzina S.V. ........ 51 



 

 

155 

ECONOMIC MODELS OF NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES   

Dovhopiata S. ............................................................................................. 52 

DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFASTRUCTURE IN UKRAINE   

Prykhodko K.V. ........................................................................................... 54 

MACROECONOMICS AS AN INTEGRAL PART OF ECONOMIC 

THEORY  Bagrii S. .................................................................................... 55 

MANHATTAN EXPANSION:  ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES  Barannik K.V. .......................................................... 56 

TYPES OF URBAN PLANNING  Kornienko O.V. ................................... 58 

COORDINATE SYSTEMS IN GEODESY  Yurchenko D.M. ................... 59 

TOURISM IN FRANCE  Mikulin M.A. ..................................................... 61 

ECOLOGICAL PROBLEMS CAUSED BY THE OIL AND GAS 

INDUSTRY  Kuzmichov B.V...................................................................... 62 

PROSPECTS FOR THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS 

DEVELOPMENT IN UKRAINE  Selivanov S. S. ..................................... 63 

KEY ASPECTS OF AN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

AUDIT  Palyukh An. K. .............................................................................. 64 

NATURAL TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION  Lyashko G. S. ..... 66 

THE HOSPITALITY INDUSTRY AS AN ECONOMIC SYSTEM OF A 

REGION  Havrylenko An. An. .................................................................... 67 

PLACES OF INTEREST IN UKRAINE   Kurashova A.O. ....................... 68 

USING PODCASTS FOR LEARNING ENGLISH  Shevchenko Yu.A. .... 69 

THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE  Stolna O.A ........................................................ 70 

MODERN BRITISH SLANG  Omelchenko A.I. ........................................ 71 

THE IMPORTANCE OF LOGISTICS IN BUSINESS  Alionov Ye.A. ...... 72 

SEAPORTS – IMPORTANT TRANSPORT HUBS   Vynohradenko P.O. 73 

MODES OF TRANSPORTATION IN LOGISTICS  Babych A.V. ........... 74 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ .................................................... 76 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В ІСТОРІЇ  

Михальченко С. В. ..................................................................................... 76 



 

 

156 

ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ – ЗАХИСНИК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  

Кириченко Д. Є. ......................................................................................... 78 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО  

Гуцул Д. О. ................................................................................................. 80 

ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ДМИТРА ДОРОШЕНКА  Зайчикова О. О.

 .................................................................................................................... 81 

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА У СУЧАСНОМУ МІСТІ  Замліла Є. О. . 83 

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У 

ВІЙСЬКОВИХ УМОВАХ  Повідаш С. П. .............................................. 85 

САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ХІХ СТ.  Косухін О. М.

 .................................................................................................................... 86 

КУПЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  Симонова А.Є. ............................... 88 

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ .................................................. 91 

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ  Мусієнко А.С. .......... 91 

ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ ЧИННИКИ МИСТЕЦТВА 

ПОСТМОДЕРНІЗМУ  Кузнецова Х.О. ................................................... 94 

ВІРТУАЛЬНІСТЬ ЯК НОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОСТІ  Бондар К. Р.

 .................................................................................................................... 96 

ОСВІТА В «СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ»  Кубрак О. С. ........................... 101 

ЦИФРОВА БЕЗПЕКА У МІСТІ  Черноморд О. Є. .............................. 106 

ЕКЗИСТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО МІСТА  Кваченко Р. Р. ..................... 108 

PANDEMIC AND TENDENCIES OF THE CITY ECONOMY  Vakulenko 

S. O. .......................................................................................................... 110 

МАГДЕБУРГСЬКЕ ПРАВО В МІСТАХ УКРАЇНИ  Ткачова Е. Х. ... 112 

СЕКЦІЯ КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПЕДАГОГІКИ ТА 

ПСИХОЛОГІЇ ......................................................................................... 115 

НАЙМЕНУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТА МАШРАБІЯ В 

ТРАДИЦІЯХ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ, АЗІЇ ТА БЛИЗЬКОГО 

СХОДУ  Еззамурі Хамза, Шафарі Закарія .......................................... 115 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  Теслюк М. В. ................................. 116 



 

 

157 

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  Аксьонова О. А. .............. 119 

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ У ГАЛУЗІ 

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ   Ясін Хатіне ............................ 121 

ЕТИМОЛОГІЯ  ТЕРМІНА «ГОТЕЛЬ»  Ваніна А.М. .......................... 123 

СКЛАДЕНІ ТЕРМІНИ У СТРУКТУРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ТА 

БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  Алі Соад .......................................... 125 

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ .............................. 127 

ХАРЧУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УКРІПЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ   Литвиненко П. В. ............................................................... 127 

СПОРТ ЯК ЗАСІБ ЗНЯТТЯ СТРЕСУ  Сердюк А.Г. ............................ 130 

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА – ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я   Жмурко Є.А.

 .................................................................................................................. 131 

АНАЛІЗ ДЕБЮТІВ У ШАШКАХ-64   Черниш Д. О. ......................... 134 

ВОЛЕЙБОЛ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ   Ширкова А. О. . 135 

СПОРТ – ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ  Густова Є.С. .......... 138 

БІГ ЯК ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ  Володіна К.О. ................................... 139 

ХОДЬБА ЯК ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ  Володіна К.О. ......................... 141 

ХВОРОБИ НИНІШНЬОГО СТОЛІТТЯ. COVID-19 – НЕПІЗНАНА 

ЧУМА ХХІ СТОЛІТТЯ  Агурєєва Д.О.................................................. 144 

ЛФК ТА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ  Агурєєва Д.О. ................... 146 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ, НЕПРИТОМНОСТІ, 

КОЛАПСІ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ ЛЮДИНИ  

Стельмах А.А. ......................................................................................... 148 

ХОЛЕЦИСТИТ  Козуб А.П. ................................................................... 150 

 
 

 
  



 

 

158 

 

 

Наукове видання 
 

 

 

Матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-технічної  

конференції «Сталий розвиток міст» присвяченої 100-річчю ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова 

(87-а студентська науково-технічна конференція  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 

 
 2022 р. 

 

 

ЧАСТИНА 4 

 

За загальною редакцією  

проф. Сухонос М. К. 

 

 

Матеріали конференції опубликовані в авторській редакції 
 

 

Відповідальний за випуск Старостіна А. Ю. 

 

Технічний редактор Чумак О.М 

 

 

 

 

Формат 60х84 1/16. Підп. до друку 2022. Ум. друк. арк. 7,56. 

Друк на ризографі. Тираж 90 пр. Зам. №       
 

Видавець і виготовлювач: 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002 

Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 

ДК № 5328 від 11.04.2017 


